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Predstavitelia rusínskych organizácií: Rusínska obroda na Slovensku, Spolok sv. Jána Krstiteľa, molodŷ.Rusynŷ sa dňa 4. 11.
2012 v Čirči zišli na neformálnom stretnutí, na ktorom prijali
nasledovné stanovisko k vytváraniu nových okrúhlych stolov
a tzv. Rady rusínskej reprezentácie:
Prešov, dňa 19. 11. 2012
1/ Organizácie podporujúce uvedené stanovisko predstavujú
svojimi početnými členskými
základňami a aktivitou reálnu
silu v rusínskom národnostnom hnutí a sú akceptované pri
rokovaniach s predstaviteľmi
štátnych a samosprávnych orgánov.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

2/ Rokovania Okrúhlych stolov sa
uskutočnili už v minulých rokoch dvakrát, a to v Bardejove
a Prešove z iniciatívy Rusínskej
obrody na Slovensku, kde bola
riešená problematika postavenia rusínskych organizácií
a koordinácia kampane pre
sčítanie obyvateľstva v roku
2011, ako jednej z najdôležitejších úloh v novodobej histórii

Rusínov. Pri týchto rokovaniach
sa zúčastnilo iba 9 organizácií
(Rusínska obroda na Slovensku, Spolok sv. Jána Krstiteľa,
Klub Rusínov Slovenska, Regionálny klub RO- Bardejov,
Rusínske záujmové združenie,
Asociácia rusínskych organizácií Slovenska, ZIRS, molodŷ.
Rusynŷ a Rusínsky kultúrno-osvetový spolok A.D.), a to sa
prejavilo i v samotnej kampani.
3/ Zvolanie Okrúhleho stola má
podliehať určitým podmienkam
a pravidlám, malo by ho zvolávať najpočetnejšie a najorganizovanejšie rusínske združenie
- toho času Rusínska obroda na
Slovensku v spolupráci s koordinátorom.
►с. 2
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ФІҐЛЯРЬСКА

НОТА
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С. Лисінова,
шефредакторка Інфо Русина

В

тых днях собі на Словеньску
припоминаме уж 23 років од
„Ніжной револуції“ в бывшім
Чеськословеньску, котра препукла
в новембрі 1989 році. Ніжна револуція (часто называна і „Заматова“),
мімо паду тоталітного комуністічного режіму, вызначным способом звідительнила у світі Чеськословеньско як высоко култівовану сполочность із усвідомілым жытельством.
Не мам амбіцію ани моралне право
обєктівні оціньовати, што ся за тых
23 років на Словеньску змінило
і в якім економічнім і моралнім світлі ся теперь Словеньско находить.
За ексактну реаліту наповідають
конкретны чісла і скушены люде.
Но єм пересвідчена, же новембер
1989 і люде коло нього найвеце
сформовали світ, в котрім днесь
можеме демократічно жыти. А так
то было і з русиньскыма ентузіастами, котры по новембровых змінах
уж в децембрі 1989 р. заложыли орґанізацію Русинів, котрій дали назву
Русиньска оброда. Рік по револуції
ся одбыв першый Сейм РО (1990)
в Меджілабірцях. Процес оброджіня Русинів ся у вшыткых областях
діятельства формовав в подобі орґанізації, котра здружовала жытелів
русиньской народности. В далшых
пореволучных роках великый успіх
принесла і кодіфікація русиньского
языка в році 1995. На єй приправі
і славностнім выголошіню в Братіславі ся заслужыла якраз РО. А праві тот вызнычный акт іщі веце наштартовав далшый вывой русиньской културы, літературы і медій.
Бо і дякуючі тому ту днесь можеме
писати статі по русиньскы.

11. новембра 2012 р. ся в салі
културного дому в Снакові
одбыла красна акція – повна
сміху, забавы і співу - під назвов ФІҐЛЯРЬСКА НОТА. Тоту
гуморну акцію уж довгы рокы
орґанізує Русиньска оброда
на Словеньску (РОС), котра
єй і того року приготовила в сполупраці із Сельскым
урядом у Снакові. Вшыткых
выступаючіх привитала повна сала людей, котрых чекала
забава в подобі співу, веселого
говореного слова і танцю.

▲ Завершална сцена успішной Фіґлярьской ноты. Зліва: І. Бандуріч, В.
Юрічова із выступаючіма в проґрамі.

П

роґрам отворили староста
села Інґ. Ян Біялко і председнічка Дозорной рады
РОС Вєра Юрічова, котры привитали вшыткых гостів. Потім уж
сцена належала вшыткым тым,
котры пришли потішыти Снаківчанів. Цілый проґрам ся ніс
в духу молодых, зато і зачаток
проґраму наштартовали молоды
домашні співаци Мартін Слота
►с. 2
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►с. 1: ФІҐЛЯРЬСКА НОТА

4/ Sme toho názoru, že pri vytváraní okrúhleho
stola je potrebné, aby každá fungujúca rusínska organizácia, ktorá má záujem, vyslala delegovaného zástupcu (alebo zástupcov podľa
početnosti členskej základne). Títo delegáti
zvolia zo svojho stredu koordinátora okrúhleho stola.

і сестры Крістінка і Домініка Фечаніновы.
Свої традіції в подобі красного співу і гумору на снаківскій сцені успішно презентовав
ФК Біловежанка з недалекой Біловежы,
котрый уж довгы рокы шырить радость по

выступліня Йозефа Єндріховского „аліас“
Йожка Брындзы. Златым клинцьом проґраму было выступліня молодых людей - членів ФК Шаріш з Пряшова, котры принесли
до салы таку силу културы, же вшыткы бы
найрадше смотріли на їх шыковны ножкы
і слухали їх голосы іщі довго. Цілым проґра-

5/ Na riešenie aktuálnych problémov majú byť
zvolené poradné komisie Okrúhleho stola,
ktoré budú obsadené z radov odborníkov.
6/ Nestotožňujeme sa s formou, ktorá bola prezentovaná na prvom zasadaní pod názvom
Rada rusínskej reprezentácie. Na druhé zvolané zasadanie tzv. Rady rusínskej reprezentácie bude doručené toto spoločné stanovisko
podpísaných organizácií.
Stanovisko podpísali:
Vladimír Protivňák,
predseda Rusínskej obrody na Slovensku
o. Jaroslav POPOVEC,
predseda Spolku svätého Jána Krstiteľa
Ing. Peter ŠTEFAŇÁK, PhD.
predseda organizácie molodŷ.Rusynŷ

При мікрофоні П. Мікула, председа МО РОС
з Біловежы, дякує за красный проґрам.

окресі Бардійов і мімо нього. В далшім блоку выступили уж вшыткым знамы Зузана
Якубова зо Снакова і суродєнці Марія і Патрік Шуркаловы з Бехерова. Цінным обогачіньом говореного гуморного слова, при
котрім не зостало сухе ани єдно око, было

мом і гуморным словом супроводжала Марія Шуркалова. Наконець треба подяковати
вшыткым выступаючім за красну і веселу
атмосферу а орґанізаторам за приправу
той красной акції. Уж теперь ся тішыме на
далшый річнік Фіґлярьской ноты.

Ako objednať učebnice pre vyučovanie
rusínskeho jazyka na školách?
Termín pre objednávanie pre školský rok 2013/2014 sa blíži!
Pri definovaní priorít rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, vystupuje do
popredia otázka výchovy a vzdelávania mladej generácie Rusínov v rusínskom materinskom jazyku. Priorita pre všetkých známa, mnohými organizáciami deklarovaná, no v kontexte vývoja našej spoločnosti najmenej zavedená do praxe.
Hlavným vydavateľom učebníc pre stredné a základné školy s vyučovacím, resp.
vyučovaním rusínskeho jazyka je vydavateľstvo Rusín a Ľudové noviny so sídlom
v Prešove, ktorého šéfredaktorom je Alexander Zozuľák.
Peter Krajňák

P

rinášame základný rámec informácií
o možnostiach objednania si učebníc pre
základné školy a stredné s vyučovacím
jazykom rusínskym a vyučovaním rusínskeho
jazyka, ale aj škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré chcú vyučovať rusínsky jazyk
napr. ako nepovinný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu, alebo realizovať
výučbu rusínčiny formou krúžku.
Objednávanie učebníc je štandardným procesom, ktorým sa objednávajú učebnice pre
základné a stredné školy v Slovenskej republike. Objednávanie sa uskutočňuje prostredníctvom edičného portálu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, ktorého webová
adresa je www.edicny-portal.sk. Tento posky-
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tuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti. Vedenie základných škôl na čele s riaditeľmi tento proces
dobre pozná, pričom rovnakým spôsobom ako
slovenské učebnice pre všetky vyučované
predmety, možno objednať učebnice pre vyučovanie rusínskeho jazyka.
Pri vyhľadávaní sa k prehľadu existujúcich
učebníc pre vyučovanie rusínčiny dostaneme
prostredníctvom internetu, zadaním webovej
adresy www.edicny-portal.sk. Po zobrazení
hlavnej stránky edičného portálu si na hornej
lište klipneme na položku „Objednávanie učebníc“, po ktorom sa ná m zobrazí podstránka
portálu, kde je možné zvoliť výber pre niektorú
z kategórií, v našom prípade Základné školy
a Stredné školy.
Po klipnutí na položku „Základné školy“ sa
ponúknu viaceré možnosti podľa druhu vyučo-

vacieho jazyka. Po zvolení „Vyučovací jazyk
rusínsky“ sa zobrazí zoznam učebníc rusínskeho jazyka, ktoré sú zaradené v edičnom pláne
ministerstva.
Po klipnutí na položku „Stredné školy“ sa
rovnako ponúknu viaceré možnosti podľa druhu vyučovacieho jazyka. Po zvolení „Vyučovací
jazyk rusínsky“ klipneme na odkaz „Všeobecno
vzdelávacie predmety“ po ktorom sa zobrazí
zoznam učebníc rusínskeho jazyka, ktoré sú
v edičnom pláne ministerstva.
Pre správne objednávanie učebníc vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu dokument - Metodika objednávania
učebníc pre školy prostredníctvom Edičného portálu. Po registrácii a prihlásení si
školy môžu v stanovenom období objednávať učebnice prostredníctvom elektronickej
objednávky.
Podľa zverejnenej informácie objednávacie konanie pre nasledujúci školský rok
2013/2014 bude prebiehať výlučne elektronickou formou prostredníctvom edičného
portálu. Predpokladaný termín spustenia
elektronického objednávacieho konania
bude v termíne koniec novembra – začiatok
decembra 2012.

www.rusin.sk

Рекомендуєме

Odporúčame

Romantickú vôňu Paríža dopĺňal
rusínsky a slovenský folklór
Pompézne oslavy, perfektne vypracovaný scenár, dokonalá organizácia doplnená emóciami
a veľkým lokálpatriotizmom boli atribútmi osláv krajanského folklórneho súboru Nádeje z Paríža. Tie sa uskutočnili 24. novembra 2012 v Kultúrnom dome Bagneaux vo Francúzsku. Zišli
sa tam oslávenci i hostia zďaleka i blízka a tak sme v preplnenej sále mohli vidieť členov
krajanských spolkov vo Francúzsku, rodiny účinkujúcich, bývalých členov súboru i gratulantov z Čiech, Moravy i Slovenska. Medzi nimi i muzikantov z folklórneho súboru Chemlon Humenné, z ľudovej hudby Sokolej v zložení V. Behúnová, J. Merga, Ľ. Chromý, M.
Hajduk a M. Kerekanič, ktorí za dobrú spoluprácu a propagáciu boli v záverečnej scéne
ocenení ďakovným vyznamenaním a veľkým potleskom.
Text a foto: S. L. Fečová

J

ubilujúci súbor prišiel pozdraviť
aj M. Eštok - veľvyslanec SR
v Paríži, ktorý pre Info Rusín
povedal: ,,Dnešný večer je len
dôkazom toho, že slovenský ako
aj rusínsky folklór sa vo svete
zaraďuje medzi špičky. A myslím,
že nie iba Slováci žijúci vo Francúzku, ale aj Francúzi ho milujú,
cenia a obdivujú. Autentickosť
a krásu našej ľudovej hudby nám
nikdy nikto nemôže zobrať“.
Medzi ďalšími cennými hosťami
boli: M. Klimo - konzul SR, T. Paracková – riaditeľka Slovenského
Inštitútu v Paríži, I. Grexa - stály
delegát SR pri UNESCO, PhDr.
Claude Baláž - predseda Združenia
nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov,
Generálmajor J. Bečvář - pridelenec obrany Veľvyslanectva ČR vo
Francúzsku, L. Marešová - tretia
tajomníčka Veľvyslanectva ČR
a Márie-Helene Amiable - primátorka mesta Bagneux.
Samotný program bol vynikajúco
dramaturgicky koncipovaný a hlavným prvkom scény bola velikánska
kniha, z ktorej konferencier čítal
o jednotlivých kapitolách histórie
súboru a tiež o dianí na javisku.
Potom už nasledovali jednotlivé
bloky programu, kde Parížom zneli
slovenské, české a rusínske piesne

– šéfa súboru a hlavu celého
diania – Daniela Compagnona,
scenár a réžiu pripravila jeho
dcéra – Tania Compagnon,
scénu – Monika Compagnon
a Denisa Schacht, výzdoba –
Táňa Fricaud, konferencier –
Michel André, hudobné úpravy
pripravil Miroslav Kerekanič.
Kniha na javisku sa symbolicky zavrela, program skončil ale spomienky na nezabudnuteľnú atmosféru
v Paríži zostávajú. Záverečné poďakovanie
patrí francúzskym
hostiteľom,
ktorí
perfektne rozprávajú po slovenský
a ktorí milujú náš folklór. A veľké
ĎAKUJEME patrí aj pánovi Mirkovi Kerekaničovi, ktorý nielen
výnimočne propaguje našu kultúru v zahraničí, kde je veľmi
uznávaný, ale ktorý sa finančne
aj organizačne postaral o našu
výpravu v Paríži.

▼Vľavo Tania Compagnon, ktorá mimo
toho, že pripravila scenár a réžiu programu, vítala hostí pravou slovenskou slivovicou.
▲Členovia Ľudovej hudby Sokolej
z Humenného, ktorá vo Francúzsku
úspešne propagovala rusínsku a zemplínsku kultúru.

a tance. Súčasťou podujatia bola aj
výstava o doterajšej činnosti súboru
a čestné miesto na nej mali aj spoločné projekty s Folklórnym súborom Chemlon Humenné.
Záverečnou scénou s poďakovaniami a gratuláciami sa to ale neskončilo. Práve naopak. Bol to len
začiatok perfektnej zábavy, ktorú
rozpútali spoločne tri ľudové hudby, ku ktorým sa pridali i miestni
hudobníci. A keďže vo Francúzsku
sa dohody a zákony dodržiavajú, chtiac-nechtiac sme sa museli
rozlúčiť. Nakoniec treba ešte spomenúť hlavných tvorcov programu
Záverečná scéna programu. Druhý sprava šéf súboru Nádeje a duša celého diania – Daniel Compagnon, Francúz, ktorý
rozpráva výrorne po slovensky.

www.rusin.sk
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Інформачный сервіс

Informačný servis

Чірчанка знова на сцені

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

4. - 20. 12. 2012

4. 12. 2012 – ВІВТОРОК
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00

Музыка народности
Радіонивины

6. 12. 2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Радіонивины

8. 12. 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: Анна Сервіцка
Музыка народности - репріза
Радіо молодых - репріза

9. 12. 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: Ш.Сухый:
Леґенда о замку - репріза
Музычны поздравы
Літературна релація: З творчости
М. Шолохова - репріза
Радіомаґазин – репріза
Музычна релація
Бісіда кумів – репріза
Музыка народности

Старолюбовняньскый реґіон нукать з богатства свойой културы далшу красоту, по роках обновленый цінный поклад. Є то фолклорный колектів Чірчанка,
котрый по 22 роках обновили молоды люде зо села Чірч, з ініціатівы старосты
села Михала Дідика. Із новыма шефками колектіву – Аннов Ґомоляковов і Маріянов
Плавчановов о споминаній актівности бісідовав підпредседа Русиньской оброды
на Словеньску Інґ. Мартін Караш.
Як выникала ідея обновліня ФК Чірчанка?
В нашім селі є вельо молодых людей,
котры мають великый інтерес о людову
музыку, танець і спів. Маме вельо шыковных
і талентованых людей, котры бы свої способности рады розвивали, а фолклорный колектів є тым ідеалным рішіньом, бо праві тото в
нашім селі хыбило.

А што творіня проґраму, орґанізованя колектіву, де пробуєте і хто вас підпорує?
Хореоґрафії собі твориме самы, репертоар черьпаме і зо старой Чірчанкы. На пробы
маме к діспозіції просторы културного дому і
тілоцвічні, о котры ся нам постарав староста.
Ход колектіву до того часу фінанцуєме свойпомічно, орґанізованьом різных акцій, як напр.
танечны забавы і под.

Є то обновленый колектів, заподівали сьте ся і минулостьов „старой “
Чірчанкы?
Правдаже, заподівали сьме ся історійов
старого колектіву Чірчанка, котра фунґовала
в многых етапах. Послідня была праві тота
перед 22 роками.

Што про вас значіть наш фолклор, людова співанка і традіції?
Фолклор про нас значіть вельо. Жыли сьме
з ним одмаленька, людова музыка є про нас
закладом музыкы. З ньов суть споєны традіції
нашых предків. А праві тоты хочеме обновити,
шырити, розвивати і презентовати шырокій
громаді.

Якого віку суть вашы членове колектіву?
Вшыткы членове колектіву суть з Чірча. Віково суть то молоды люде од штудентів аж по
робітників од 16 до 36 років.

Можеме Чірчанку назвати русиньскым
колектівом?
“Я Русин быв, єм і буду ...“, так, же ФК Чірчанка є ЛЕМ русиньскый колектів...
Успішный выступ
выновленой Чірчанкы.

10. 12. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіонивины

12. 12.2 012 - СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіонивины

14. 12. 2012 – PПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіонивины

18.12.2012 – ВІВТОРОК
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00

Гітпарада русиньскых співанок
Радіонивины

20. 12. 2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Радіонивины

ПРОҐРАМ ТЕАТРУ А. ДУХНОВІЧА в ПРЯШОВІ НА МІСЯЦЬ ДЕЦЕМБЕР 2012

5.12. о 19:00 на ВС
Михаела Закутяньска

ГАВАЙ

Режія: Зоя Зупкова
Гавай є дебутом молодой пряшівской
драматурґічкы Михаелы Закутяньской. Тра-

ґікомедія з русиньского села із характерістічнов назвов Гавай, є коморнов історійов
о гляданю себе самого на періферії Европы,
в кругу не цалком тіпічной фамелії. Главна
протаґоністка – двадцятьрічна Янка, хоче
найти спосіб, як утечі за муры – кухні, дому,
села.

ПОЗЫВАМЕ НА ПРЕМЄРУ
14.12. о 19:00 на ВС
Фйодор Солоґуб

УБОГЫЙ ЧОРТ
Режія: Едуард Кудлач

1. ПРЕМЄРА
Траґікомедія УБОГЫЙ ЧОРТ од вызнамного
представителя руськой модерны, сімболістічного писателя і прозаіка Фйодора
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Солоґуба выникла як театралный перепис
роману автора з таков самов назвов. Гра
одзеркалює бізарне бытя глубокой руськой
провінції, де перевладать ціґанство, еґоістічность, хамелеонство і шаленство. Обсяг
гры є надчасовый і про сучастный жывот
высоко актуалный. Своїм ґротесковым
аж абсурдным характером надвязує на
найліпшы традіції руськой літературы
репрезентованы такыма менами як Н. В. Ґоґоль, Ф. М. Достоєвскый ці М. Й. СалтыковЩедрін.
2. ПРЕМЄРА
19. 12. о 19:00 на ВС
Фйодор Солоґуб
УБОГЫЙ ЧОРТ
Режія: Едуард Кудлач

www.rusin.sk

Сферы інтеркултурны

П

роєктом ся хочеме напрямити на
высыланя русиньского радія через
інтернет. На зачатку то буде обчасне
высыланя, покы ся приготує сістематічна
штруктура проґраму, выліпшыть ся з технічного боку і забезпечіть ся фунґованя радіа
і персонално. До преєкту ся уж теперь запоюють молоды люди, жебы радіо кыпило
еланом, свіжостьов і принесло новый вітор
і розмаїтость інформацій до народностного высыланя. Русины суть народом, котрый
потребує новы думкы, новы факты а проєкт
знать міджі людей дістати тілько інформацій,
музыкы, документів, кілько люди самы будуть
жадати. Штруктура высыланя буде збудована на розговорах із знамыма особностями,
молодежныма актівістами, короткым справодайством, але і на гітпараді співанок. Цільом
проєкту є ословити штонайвекшу кількость
Русинів на Словеньску (оцінка 150 000) і за
нашыма близкыма граніцями – на Україні,
в Польску, але так само і в Сербії, Хорватії,
Румунії, ба докінце можуть нас слухати і братя Русины за далекым морьом в Америці.
Планованый обсяг і тематічне заміряня
проґраму высыланя:
- розговоры зо знамыма Русинами різных
професій і областей жывота
- пропаґація різных акцій в културнім калеідоскопі
- презентація такых молодых Русинів, котры
мають інтересны і оріґіналны думкы, пропозіції, роботу, пасію - вольночасовы актівности
- награваня жывых вступів на акціях і його
наслідне высыланя
- гітпарады народных і модерных русиньскых
співанок, як і світовой творчости
- граня на желаня слухачів
- представованя фолклорных колектівів,
ґруп і традіцій подля окремых реґіонів
і календарьных звыків, обычаїв

Sféry interkultúrne
Зачало высыланя Русин ФМ

РАДІО ПРО ВШЫТКЫХ РУСИНІВ
-пшНа Словеньску мають народностны меншыны, в першім ряді русиньска, стяжену
позіцію до майорітной сполочности. Не є
то выкликане лем недостатками народностной політікы, але і з причіны великой
асімілації з векшыновым жытельством.
У молодых є видна незналость языка,
хыблять їм інформації о Русинах. Днесь
є векшына людей доступна на інтернеті,
зато хочеме зхосновати тот простор
і выповнити розрыв у народностнім
высыланю радія на інтернеті.

- языковы порады (учіме ся по русиньскы)
- народностны справы
- документарістічны і фахівськы релації на
темы, котры ся дотуляють жывота Русинів
- ранны релації – вставайте з Русинами
- вечерні релації – заспавайте з Русинами
- высыланя про діти
- недільне высыланя – преносы літурґій
- розгласовы конкурзы

На зачатку піде о обчасне высыланя, найперше раз за тыждень, потім поступно буде
періодіціта высыланя частіша, правда, подля
слуханости і облюблености. Цільом є ословити Русинів, шырити інформації о них і про них.
Пробудити у Русинів векшый інтерес о свою
културу, язык, співанкы, просто о вшытко, што
нашых людей інтересує.
Проєкт хоче зхосновати розрыв высылаючіх
часів, бо Русины жадають русиньске
высыланя, але не діставать ся їм належна одповідь. Русины мають мало простору, жебы
дали о собі шырше знати в розгласі і телевізії, зато думка властного інтернетового радіа
є барз жывотасхопна.
Проєкт, котрого автором є Інж. Петро Штефаняк, ПгД., председа орґанізації молоды.
Русины, быв підпореный ґрантом Уряду влады
СР. До споминаного проєкту ся поступно запоїло дакілько молодых людей русиньского
походжіня і радіо зачало наберати реальны
контуры. В часі одбываня табора „молоды.
Русины по-русиньскы“ в Старій Любовні быв
зорґанізованый воркшоп на тему русиньске інтернетове радіо. Тот воркшоп рішыв радіо а в
братіславскій містній орґанізації выникла назва радіа – Русин ФМ, зробила ся вебсайтова
сторінка, фейсбукова сторінка про фанушіків,
лоґо і робить ся на візуалах і геслах.
Высыланя зачало 3-го децембра 2012 р.
о 17-ій годині двігодиновым блоком репортажів, анкет і інформацій. Радіо буде высылати
по-русиньскы а грати буде русиньскы
народны, русиньскы модерны співанкы, але
і медерну світову музыку. Высыланя ся буде
репрізовати в такых часах, жебы го могли слухати і в США і Канаді.
Тішыть ся на вас колектів творців радія РУСИН ФМ - Татіяна Юрашкова, Марек Брієшка,
Петро Штефаняк, Людміла Секеракова, Михал Піліп, Маріянна Кнапова, Павла Ґробарова, Мартін Караш і Петро Медвідь.

Нова книжка історiка О. Родака: Позабыти ґерої

Позабыты ґерої - Войновы і повойовы пригоды є назва цінной книжкы Осифа Родака, котрой
цільом є приближыти чітательови події 2. світовой войны з конкретныма пригодами на дукляньскім войовиску. В книзі, котра мать 7 капітол: Ветераны, З польной пошты, З фронтовых
закопів, Погребиска припоминають, Повойновы оцііньованя, В долині смерти і Будованя памятників ся мож дізнати о тогдышнім конкретнім жывоті в краю під Дукльов по ослободжіню.
зналости з капітолы жывота ґенеС. Лисінова-Фечова
рала Лудвіка Свободы через його
навщівы у свидницькім окресі.
д пригод окремых людей,
,,Як історік - музейник єм покотры были участникамі
важовав за свою моралну по2. світовой войны, ся може
вінность написати тоту книгу,
чітатель вельо дізнати. Інтересны
жебы ся праві тота часть історії
суть і інформації о прямых участутримала і про далшы ґенерації.
никах боїв з ококолитых сел під
В публікації єм ся снажыв зхосноДукльов. ,,Поморозкы“ на тілі
вати свою 42 річну роботу в Дунаганяють пригоды зо закуліся
кляньскім музею, котрый єм і з
фронтового жывота в закопох,
далшыма колеґами будовав од
так, як іх пережывали рядовы
положіня основного каміня іщі
войовници на обох боках. Окрев 1966 році“ арґументує у вступму увагу автор присвяч тяжкому
нім слові публікації, котра істо
повойновому жывоту людей під
стоїть за прочітаня - Осиф Родак.
Дукльов, котры ся по спустошіню войнов вертають на спалеКоротко о авторови
ниска своїх домів... Тогды всяды зі, котра є доповнена і цінныма
ПеадДр. Осиф Родак ся народив
страшыли міны і фронтова муні- чорнобілыма фотоґрафіями з тых в 1943 р. в русиньскім селі Крайня
ція, де мали неоцінительну роботу часів, найдете і факты о памятни- Поляна свидницького окресу. Своє
одміновачі - і то є в публікації по- ках і цінтерях, головні о їх будо- дітинство і молодость пережыв
дрібніше розаналізовано. В кни- ванюі. Інтересностьов суть і новы в Доброславі. По скінчіню ПФ

О
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УПЙШ в Пряшові наступив в 1966
р. до Дукляньского музею у Свиднику, в котрім робив до кінця 2008
р. Там зачінав як лектор, быв ведучім історічно-докумнетачного одділіня і довгы рокы быв діректором
музею. Нескірше быв ведучім музейного одділіня Воєньской історії
музею. О. Родак є шпеціалистом
на рокы 1939 - 1945 повойнового
жывота на выходнім Словеньску.
Актівні ся поділять на збері експонатів, особні ся познав з ґен. Л.
Свободом і ґен. К. Клапалком. Автор публікації є і дотеперь актівный
в зґрупованю артефактів і в документачной роботы періоду 2. св.
войны у Піддукляньскім реґіоні.
Мімо того є актівным членом МО
РОС у Свиднику, котра і його заслугов орґанізує різны семінары,
де О. Родак з великым ентузіазмом преднашать яраз о войновых
часах.
Публікацю зоставили Інґ. Мірон Мікіта і Інґ. Ґабрієла Біланінова, на основі текстів ПеадДр.
Осифа Родака. Книжка была
выдрукована у выдавательстві
АДІН с.р.о Пряшів.
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Зышли ся абітурієнты высшой
педаґоґічной школы

В прекрасны теплы дні літа (15. юна) зышли ся абітурієнты Україньской педаґоґічной школы в прекрасній рештаврації в Гуменнім. Хоць сьме матуровали
в Пряшові (1955), ліпше нам послужыла стріча в окреснім місті, бо переважна
векшына участників походить і жыє в близкости Меджілаборець і Гуменного.
Мґр. Янко Гриб

Д

акус о історії школы... Першы два
школьскы рокы 1951/52,1952/53)
сьме ходили і до бывшой повойновой
Руськой педаґоґічной ґімназії в Межділабірцях, котра ся находила на місці, де донедавна быв старый шпыталь. Лемже, як
ся рішыв народностный вопрос, зачатком
школьского року 1953/54 нас переселили

музыкант повів: “Співати не знаш, вызераш
лем на пятку. Так мусиш теорію музыкы
знати на єднічку - порахуєш выслідну
знамку: 5+1=6 а тото ділено двома буде
3“. Значіть не давав слабшым пяткы. Грати
на гуслях ня учів Владимір Громяк, котрый
быв приємный, людьскый. Класным учітельом нам быв дуже бісідливый учітель
Михал Коропяк, котрый нас учів історію
і педаґоґіку. Він продовжовав в нашій выуці
і в Пряшові. У Пряшові продовжовала ді-

▲ Зматуровало нас 35 а на стрічі ся нас зышло вісемнадцятеро. Зліва на фотоґрафії в 1. ряді: Анна
Макарова, автор статі Янко Гриб, Анна Бохінова, зліва в 2. ряді: Михал Байцура, Анна Германова,
Марія Ґашпарова, Андрій Дуцар, професор, Анна Гриндова, Гелена Байцурова, Ірена Ґавулова, Марія
Трічакова, зліва в 3. ряді: Андрій Ґула, Анна Смерецька, Штефан Мурґа, Андрій Луташ, Штефан
Товцімак, Зузана Коломазникова і Анна Мацкова.

до културного центра - Пряшова під „налепков“ Україньска педаґоґічна школа на
Конштантинову уліцю ч. 5. В Меджілабірцях діректоровав Василь Латта з Пчолиного. Быв то высоко ерудованый чоловік. Учів
нас хімію і тримав нас в дісціпліні. На годині
было так тихо, же і мушку бы не было чути.
Памятам, окрем іншого, як єм высыпав
хімічны взорці і трясь єм ся при одповіді.
Повів мі: Гриб, достанеш (получіш) два
з трьох. Быв єм цілый щастливый, же не
„5“. З учітелів у добрім споминаме вшыткы
на Александра Любимова, вызначного
музыканта і учітеля музычной выховы. Він
мав ку нам добре одношіня. Наприклад,
в тім часі без вступных екзаменів было
нормалным дістати ся на середню школу.
Зажыв єм, як хлопець без тзв. абсолутного музычного слуху таку пригоду: Учітель-

ректоровати Марія Андрієвна Бохінова,
бо перед одходом до Пряшова якысь час
была діректорков по В. Латтові. На школу
пришли і новы учітелі, бо требало учіти
предметы по україньскы. Лемже з учітелів
нихто не знав по україньскы комуніковати.
Найоблюбенішым учітельом быв Йозеф
Петрашовіч, якый учів переважно біолоґію.
Андрій Шлепецькый вів предмет україньска мова, котрый єй незналость сам признав і бісідовав з нами по русиньскы.
На спомянутій стрічі сьме ся зышли вісемнацятеро на челі з учітельом Андрійом Дуцаром. Орґанізаторков стрічі была
Анна Грибова а з прекрасным приговором
выступила Марія Ґашпарова. Наладу участникам сприємнив реномованый музыкант
Михал Добда на гармонії а заспівала нам
і бывша учітелька.

Першы выслідкы із зрахованя жытельства у Сербії
року, кедь было 15 тісяч 905 Руснаків,
У Сербії є 14 246 Руснаків 2002
теперь є о тісяч 659 людей менше як перед

Р

епубліковый уряд штатістікы (РУШ) інформовав першы выслідкы минулорічного зрахованя жытельства в Сербії (30.
септембра 2011 р.), же у штаті жыє 14 тісяч
246 Руснаків. В порівнані із зрахованьом з
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девять роками. Подля посліднього зрахованя,
Сербія мать 7 мілійонів 186 тісяч 862 жытелів,
о 311 тісяч 139 людей менше як в 2002 році.
Конкретнішы інформації надрукуєме в далшім чіслі новинок Інфо Русина.

K Rusínom sa hlási viac ľudí,
chcú viac peňazí od vlády
Zdroj: SME.sk
Rusíni budú žiadať, aby pri prideľovaní peňazí na podporu tejto menšiny Úrad
vlády SR zohľadnil 38 percentný nárast
počtu obyvateľstva.
BRATISLAVA, PREŠOV. Rusíni budú
žiadať Úrad vlády Slovenskej republiky,
aby pri prideľovaní peňazí na podporu tejto menšiny v budúcom a nasledujúcich rokoch zohľadnil 38 percentný nárast počtu
obyvateľstva, ktoré sa prihlásilo k rusínskej
národnostnej menšine počas sčítania obyvateľstva v roku 2011, oproti predchádzajúcemu sčítaniu ľudu, ktoré bolo v roku 2001.
“Predniesť túto požiadavku na pôde Úradu
vlády by mali obaja rusínski členovia Výboru
pre národnostné menšiny Ján Kaliňák a Ján
Lipinský,“ uvádza sa v správe o sobotňajšom rokovaní Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS), na ktorom sa jeho účastníci dohodli na tejto požiadavke. Správu za
OSRS poskytol Peter Medviď.
OSRS je už oficiálnym názvom platformy
rusínskych organizácií, profesionálnych inštitúcií, nezaradených rusínskych aktivistov,
ako aj úspešných a vplyvných rusínskych
podnikateľov.
Názov zoficiálnili v sobotu na druhom zasadnutí platformy, ktorú zvolali z iniciatívy
člena Výboru pre národnostné menšiny Rady
vlády SR za rusínsku národnostnú menšinu
Jána Kaliňáka. Vedením vznikajúcej platformy poverili známeho experta na zahraničnú
politiku Alexandra Dulebu, ktorý by mal zvolať jej tretie zasadnutie OSRS na 2. februára
2013. Duleba má od prítomných mandát aj na
vedenie rokovaní s tými rusínskymi subjektmi, ktoré sa doteraz k tejto aktivite nevyjadrili,
prípadne ju odmietli a snažiť sa s nimi dohodnúť ich participáciu a účasť za okrúhlym
stolom. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska je
otvorenou platformou, ktorej cieľom je zjednotenie rusínskeho hnutia na Slovensku. Mal
by byť koncepčnou, konzultačnou a informačnou platformou rusínskych organizácií,
profesionálnych ustanovizní a osobností,
ktorých činnosť je zameraná na obrodzovací
proces Rusínov na Slovensku. OSRS by mal
taktiež pripomienkovať materiály, ktoré chcú
rusínski zástupcovia vo Výbore pre národnostné menšiny Rady vlády SR prednášať na
jeho rokovaní.
Pozn. redakcie Info Rusín: Otázne však
zostáva, kto reprezentuje OSRS, koľko
a koho má táto platforma za sebou? Aká je
členská základňa tejto ,,reprezentatívnej“
platformy rusínskych organizácií, pretože
ako je uvedené v Stanovisku k vytváraniu
okrúhlych stolov v tomto čísle Info Rusína
na str. 1-2/2012, predstavitelia rusínskych
organizácií s najväčším počtom členskej
základne sa ,,nestotožňujú“ s formou,
ktorá bola prezentovaná na zasadaní pod
názvom Rada rusínskej reprezentácie.
A v neposlednom rade, kto a konkrétne
akým spôsobom zo zúčastnených na 2.
zasadaní OSRS (mimo ZIRS a Ing. M. Mňahončáka), prispel k 38% nárastu rusínskej
národnostnej menšiny pri poslednom sčítaní obyvateľstva?.
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Z cirkevného diania

З церьковной діятельности

Нелем о Православнім храмі в Кошыцях
Інґ. Іван Фріцькый
НА ЗАЧАТОК
Кошыцях православны віруючі в тых днях
докінчують новый Православный храм Успенія Пресвятой Богородиці, якый буде
першым храмом в новодобій
історії Кошыць, де є коло 4000
православных віруючіх. Найвеце
з них суть Русины, но суть меджі
нима і Словаци, Українці, Руси,
Булгаре, Мадяре і іншы. Православна парохія в Кошыцях є найвекшов нелем на Словеньску,
але і в бывшій Чеськословеньскій
републіці. Одкы ся взяли в Кошыцях православны? По ІІ. світовій
войні ся в Чеськословеньску
зачало обновляти народне господарьство. Зачатком 50. років
м. ст. ся зачала будовати велика фабрыка ГУКО – гутнічный
комбінат, пізніше го назвали
„Východoslovenské
železiarne“.
Спочатку
желізарні
мусили
робітників каждый день возити
автобусами з нашых реґіонів, а по
скінчіню роботы і назад домів.
Пізніше зачала і выставба бываня про робітників, а то на такых
місцях як На терасі, Над язером
і т. д.

У

У НОВІМ ДОМОВІ В КОШЫЦЯХ
В новых кошыцькых квартелях
нашло свій домов а у фабрыці
жывобытя много людей з русиньскых сел і міст, котры принесли
до Кошыць і свої обычаї, звыкы
і віру. В новій „домовині“ хотіли
дотримовати такы традіції, на
якы были звыкнуты з дому. Наш
чоловік привык шість днів тяжко
робити на полю, а в неділю іти до
церькви помолити ся Богу.
На Мойзесовій уліці стоїть
Храм Рождества Пресвятой
Богородиці, котрый быв спочатку кажду неділю так переповненый, же віруючі стояли на
ходниках. Зато церьковна рада
вырішыла недільны Божественны літурґії служыти три і штирираз, жебы было місце про каждого. Така сітуація тримала аж
до 1968 р., коли была обновлена
діятельность Ґрекокатолицькой
церькви. Втоды ся віруючі
розділили на
ґрекокатоликів
і православных. На церьковных радах обох церьквей дошло ку згоді - вєдно вжывати
тот храм і в будочности, но уж
за новым орґанізачным порядком: у ґрекокатоликів од рана до
10.00 годины, у православных –
од 10.00 годины до пообідя. Тот
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порядок тримав 20 років аж до
„нiжной револуції“ в 1989 роцi,
коли в жывотi обoх церьквей настала велика переміна.
ТЯЖКЫ ЧАСЫ ПРО ПРАВОСЛАВНЫХ
По револуції Ґрекокатолицька
церьков на основі документу
з Катастралного уряду потвердила, же Храм Рождества Пресвятой Богородиці в Кошыцях є їх
маєтком. Про православных то
значіло глядати новы просторы.
Уж в 1991 р. МУ в Кошыцях дав
Православній парохії до дочасного вжываня сполоченьску салу
з явіском, балконами і другыма
поміщінями на Главній уліці ч.
68. Тоты просторы віруючі за
короткый час управили, жебы
ся могли достойно і святочно
стрічати, молити ся Богу і служыти церьковны обряды. Церьковна рада і Уряд Православной
єпархії в Михалівцях поважовали тото рішіня лем за дочасне
і готовили план будованя православного храму в Кошыцях. Уж
в 1994 р. ся подарило од міста
одкупити на сідліску „Кузманіго“
великый фундуш, де бы мав
стояти православный храм і будинок про потребы Михалівскокошыцькой єпархії і пасторації.
В 1995 р. Катастралный уряд
в Кошыцях выдав на закупленый фундуш „List vlastníctva“,
котрым Православній церькви
потверджує маєткове право
на фундуш. А так мож было на
МУ Старе місто пожадати о выданя Ставебного поволіня. А ту
настали великы проблемы.
Дакотры жытелі сідліска протестовали проти будованю храму. Арґументовали великым
глуком електричок і моторів на
двох драгах, котры ведуть через
сідліско. Як ся придають іщі голосы дзвонів, то на сідліску ся не
буде дати жыти. Зато Ставебне
поволіня на будованя дзвіниці
не є выдане, то значіть, же, на

жаль, наш храм буде без дзвонів.
При нашых храмах дзвіниця все
была неодділнов частьов храму.
Дзвоны нас трираз через день
призывали на молитвы. Кажду
неділю нас кликали до храму.
Вечур перед церьковным святом
глагол дзвонів давав знати, же
завтра буде свято. Помершому, покы лежав на смертельній
постелі, все дзвоны дзвонили
і при похоронах дзвоны небіжчіка
одпроваджали на послідню путь
до вічности. В літі, кідь ся ближыла буря, костілник вшыткыма
дзвонами розганяв тоты хмары,
жебы на полю град не зничів
уроду. Нічный глагол людей будив зо спаня, бо на селі даґде горить. Тото потверджує, яке велике значіня мали дзвоны в жывоті
нашых людей. Днешня „модерна
доба“ не є такым традіціям і звыкам нахылена. Поступом часу
будеме на тото красне і духовне,
што нам зохабили нашы дідове
і прадідове, забывати. То буде
наш великый гріх.
ОД ФУНДАМЕНТІВ ПО КРЕСТ
НА ХРАМІ
По выданю Ставебного поволіня мож было храм будовати, но не зачало ся. Настали
далшы проблемы – фінанчны,
матеріалны і іншы, котры запричінили довшу перерву.
Зміна ку доброму пришла аж
од 2006 р., кідь в Кошыцях
новыма душпастырями были
о. Белейканіч і о. Спішак.
В тім році были заложены
бетоновы фундаменты храму.
Од того часу будованя храму
і за помочі віруючіх продовжовало великым темпом. Нашы
люде з радостьов говорили, же
„муры храму росли як з воды“
а так 10. новембра 2010 робітниці могли на храм поставити
православный крест. Послідні два рокы, і при недостатку
фінанцій, добудованя храму
продовжовало і было заміряне

на укончіня выставбы в осени
2012. У тім часі было забудоване підлогове топліня, заляте
бетоном і прикрыте шумныма
керамічныма табличками. Тото
оцінять старшы і молодшы віруючі, котры ся тішать, же Рождество уж будуть славити в своїм
православнім храмі.
ОСОБИТОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМУ
Уж при першій нідеї будованя православного храму ся раховало з можностьов, же буде
не парохіялного характеру, але
катедралный храм з пасторачным центром, жебы служыв
потребам цілой єпархії. Так і є,
при храмі ся планує іщі 2 - 3
штоковый будинок про потребы
єпархії і пасторації. Уж 5 років
на літурґіях співать Православный хор Катедралного храму
Успенія Пресвятой Богородиці.
Діріґує го успішно Мґр. Славка
Ксенія Рудачкова, ПгД. Його
пісні слухали нелем жытелі
Кошыць і северовыходного Словеньска на духовных
фестівалах, але і віруючі на
Мораві ці на Фестівалі духовных пісень на Ціпрі (2011).
Многы віруючі на літурґіях слухають спів як на концерті, бо
церьковны пісні компоновали
такы вызнамны люде як П. І.
Чайковскый, Павел Чеснаков,
Дмитрий Бортнянскый, Серґей
Жаров і другы. Кошыцькый
храм є особистый і тым, же
в ним будуть уложены мощі
святых: св. Яна Златоустого,
св. мученика князя Максима
Ґорлицького, св. Яна Алмужника – Милостивого, св. Стефана
І. – князя Нітряньского і першого краля Угорьского, котрый пановав в 9. - 10. ст.
НАКОНЕЦЬ
Православны віруючі в Кошыцях суть щастливы і в молитвах дакують Господу Богу
за красне і потребне діло –
Божый храм. Тішать ся, же
Господи помилуй уж будуть
співати в своїм новім храмі.
Велика вдяка належыть нелем
Уряду Михалівско-кошыцькой
єпархії і церьковній раді Православной парохії в Кошыцях,
но і вшыткым віруючім за їх
жертвенну роботу од заложіня
фундаментів аж по днешні дні.
Подяка належыть віруючім, добродителям і спонзорам, котры
своїма фінанчныма дарами,
матеріално або інакшым способом помогли довести діло до
успішного кінця. Най їх Господь
Бог благословить і дасть добре
здравя На многая і благая літа!
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З домова і зо світа

Z domova i zo sveta

Федор Віцо - успіхы в Празі, Польску і знова веде пряшівску МО РОС
-слф-

В

тых днях собі Федор Віцо з Пряшова, узнаваный словеньскый, але
і єдиный русиньскый карікатуріста
на світі перевзяв у Празі такой дві ціны
- новинарьску ціну за рік 2012 і вырочну
ціну Чеськой унії карікатурістів – „ŘÁD
BÍILE OPICE“. Чеська унія карікатурістів
уділила Ф. Віцові вырочну ціну за многорічну обчаньску анґажовану публіцістічну актівность і вытворіня автентічного
вытварного штілу кресленого гумору,
популарізації того жанру на Словеньску,
в Чехах і за граніцями, а тыж за основаня
і многорічне одбываня меджінародного
конкурзу Злата бочка.
З комерчного погляду суть то барз
вызначны оцініня і лем малохто на Словеньску ся може такым дачім попышыти.
Ф. Віцо ся так само вернув на
председницькый пост в пряшівскій МО РОС,
де го во функції потвердила міморядна членьска сходза із далшыма членами выбору: В.
Латтом, О. Орловскым, М. Полчовов і В. Семанцьом. На сходзі была зволена і дозорна
рада МО РОС в складі: Я. Лілекова, А. Лиґа і Д.
Крішко. „Членьска сходза, окрем потверджіня выбору і зволіня дозорной рады, найвеце
часу присвятила проблематіці Руського дому.
Выслухала собі інформацію председы о його
приятю на Міністерстві внутра СР тыж о тій
темі і пропоновала выбору МО РОС в Пряшові
зробити далшы крокы на рішіня сітуації. Членове пряшівской орґанізації ся заподівали можностьов вытворіня условій на выуку русиньского
языка при церьковній школі в Пряшові і вынику
русиньской класы на Ґімназії Т. Г. Шевчена на
Сладковічовій уліці в Пряшові“ додавать Ф.
Віцо.

ПОПУЛАРНОСТЬ Ф. ВІЦА В ПОЛЬСКУ
2. фестівал карпатьского філму, котрый ся
одбыв в Музею лемківской културы в Зіндранові і котрый быв реалізованый з фінанчнов
підпоров Словеньского інштітуту у Варшаві, быв так само за участи нашого знамого
карікатурісты Ф. Віца. Ціла акція ся зачала
вернісажов выставы фотоґрафій Т. Леня і Й.
Ондзіка під назвов Русины. Далшов частьов
была проєкція філмів з русиньсков тематіков - Анді ці Андрій (2001), Кермеш в Орябіні (2009), далшый філм быв од знамого
Юрая Якубіска - Фаребны камінкы (2002),
Ладомірьскы морітаты і леґенды од Петра
Керестеша з 1998 р. До філмовой части быв
залученый і філм од Анны А. Главачовой під
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▲ Ф. Віцо (третій зліва) на 2. фестівалі Карпатьского філму в Музею лемківской културы в Зіндрановій.

назвов Осиф і його братя. Найдовшыма філмами были тітулы Станіслава Мухы - Абсолут
Варгола і Портрет Русина в позадю з пера
Войтєха Олейнічаха. На тото філмове свято
были позваны і такы гості як Михал Шмайда (русиньскый писатель і фолклоріста),
споминаный Федор Віцо і Марош Крайняк, ав-

тор книгы Carpathia (лірічна стріча), з котрыма
была приготовлена інтересна бісіда.
Наконець в мені редакції Інфо Русин хочеме майстрови кресленого гумору сердечно
заґратуловати ку його успішным цінам і подяковати за достойну репрезентацію Русинів нелем на Словеньску але і за граніцями.

Меджінародна стріча
о зрахованю жытельства
-слф-

2

9. новембра 2012 ся у Снині
одбыла стріча актівістів Крайового общества Підкарпатьскых Русинів і Русиньской оброды на Словеньску
(РОС). Темов братьского засіданя была
Методіка приготовліня людей на зрахованя

актівісты РОС із своїма партнерами готовили кампань перед зрахованьом жытельства
минулого року на Словеньску. Мімо конкретной стратеґії передав актівістам із Підкарпатя аґітачны і пропаґачны матеріалы,
котры были на Словеньску схоснованы і
принесли позітівны выслідкы. В. Противняк
споминав проблемы і хыбы, котрых ся треба перед таков важнов подійов вываровати.

▲ Зліва членове Світовой рады Русинів: В. Противняк і Н. Бобинець, вправо А. Ковачова зо
Снины, членка ДР РОС.

жытельства на Словенску 2011, при котрій
Владимір Противняк, предеда РОС і тайомник СКР, передав братам Русинам на
Підкарпаті подрібнішы інформації о тім, як

Віриме, же конкретны скушености будуть
великов мотіваційов про актівістів на Україні, де буде зрахованя жытельства на будучій рік.

www.rusin.sk

Рекомендуєме

Odporúčame

З посліднього АРТОСА выбераме
М. Шукалова

В

новім Артосі ся можеме дочітати вельо новых
і інтересных інформацій
із жывота нас, хрістиянів - Русинів. В 2013 р. собі припоминаме
1150 років од приходу св. Кіріла
і Методія. З той нагоды нашы
єпіскопы выголосили наступный
рік за Рік св. Кіріла і Методія,
котрый зачав уж 5. юла того
року. Зато і вступ о. Мілан Ясік
присвячує тій темі під назвов
Посліднє заставіня в жывоті
Кіріла. В статі Марії Біцковой
собі заспоминаме на о. Федора
Буґіра, котрый умер перед 15.
роками.
С. Л. Фечова

С

ам Бог повів: „Я тебе не
охаблю, ани ся тебе не
зречу“. Зато можеме сміло
повісти: „Господь мі помагать, не
буду ся никого бояти. Што мі зробить чоловік?“ (Євр 13,5-7) Тоты
слова, дорогы нашы членове
і вшыткы любителі Ґрекокатолицького русиньского календаря, котры чітаме на Лазарьйову
суботу, хотів бы єм выхосновати
і я, як вступны слова до далшого чісла нашого календаря на
рік 2013. Они справды свідчать
о Божій старостливоти і о нас, і
потішають нас, же Господь Бог
ся не одрік од нас в нашім намаганю ся про добро
Ґрекокатолицькой
церькви, і окреме про
нас єй русиньскых
ґрекокатолицькых вірників. Плодами той
старостливости
є
взростаюче чісло членів нашого Общества
св. Йоана Крестителя
і потішаюче помножіня
русиньской „родины“,
котра ся розросла о
пару тісяч при посліднім зрахованю людей
в році 2011, хоць много
нежычливців ,,пророковало“ єй зменшаня.
Зато хочеме і надалше
приношати на ваш стіл
богате духовне їдло
в нашім календарю,
часописі Артос, але і в
далшых друкованых ділах...
З далшого обсягу
календаря выбераме:
Пасхалія на рокы 2013
– 2017, Календарь
Ґріґоріяньскый, початок

www.rusin.sk

АРТОС, котрого выдавательом
є Общество св. Йоана Крестителя, є повный статей, котры нам
поможуть рости у вірі, задумати
ся над самым собов і о своїм душевнім рості (о. Крайняк: Хочеш
быти доконалый, о. Іґор: Взростати в любви).
O. Мілан нам приближує
жывот св. Николая, но можемe
ся дочітати і далшы інтересности. В рубріці ЗНАТЕ? - о. Іґор
Панчак пише о Тайній Покаяня.
Уж традічно не хыбують ту інформації зо жывота Общества
св. Йоана Крестителя.. Послідні
сторінкы АРТОСА приношають
позітівны новости із зрахованя
жытельства в 2011 р. Найдеме там список 196 сел, де собі

материньскый русиньскый язык
записало веце як 20 % жытелів
і список сел, де собі жытелі записали русиньску народность вєдно із перцентуалным заступлі-

Нукаме новый

Ґрекокатолицькый
русиньскый календарь
на рік 2013
В тых днях ся нам до редакції Інфо Русина дістало нове
і барз інтересне выданя Ґрекокатолицького русиньского календаря на рік 2013, котрого выдавательом є Общество святого Йоана Крестителя (ОСЙК). Не дасть
мі такой на зачатку холем в короткости не зацітовати
з вступного слова председы ОСЙК о. Ярослава Поповця.
Великого посту: 11. фебруара
2013, 3. марца 2014, 16. фебруара 2015, 8. фебруара 2016, 27.

фебруара 2017. Великдень
– Пасха: 31. марца 2013, 20.
апріля 2014, 5. апріля 2015, 27.
марца 2016, 16. апріля 2017. Календарь
Юліяньскый, початок
Великого посту: 18.
марца 2013, 3. марца
2014, 23. фебруара
2015, 14. марца 2016,
27. фебруара 2017.
Великдень – Пасха:
5. мая 2013, 20. апріля 2014,12. апріля
2015,1. мая 2016, 16.
апріля 2017.
В календарю суть
уведжены і інформації о тім, же в році
2013 ся трьоми нашы
владыкове дожыють
округлых жывотных
юбілеїв.
Владыка
Йоан Бабяк, СЙ – 60
років жывота (28.
10. 1953) і 10 років
єпіскопского рукоположіня (6. 1. 2003).
Владыка Йоан Гірка
(16. 11. 1923) - 90 років жывота, Владыка
Іван Лявінець (18.
4. 1923) 90 років
жывота.

ньом Русинів. Выслідкы значать,
же Русины так скоро не вымруть
а праві і ним є присвяченый тот
інтересный хрістияньскый часопис.
„Пыха - найвекшый неприятель
духовного взростаня. Пыха є
першый із семох головных гріхів.
Могли бы сьме єй характерізовати як безконечне прагнутя по
властній надряджености, котра
провадить залюбліня в собі і
выношаня ся. Напротів пыхы
стоїть честнота покоры. Пышный
чоловік не рахує з тым, жебы міг
матеріално або морано строскотати. Кідь чоловіка переможе
пыха, часто за ньов приходять
і другы гріхы, як скупость, нечістота, зависливость і так далше.
Пыха є зо вшыткых гріхів найгірша. Є найвекшым неприятельом
духовного врзостаня. Говорить
ся, же пыха пеклом дыхать...“ О
пысі як і далшых головных гріхах
чоловіка ся можете із інтересностьов дочітати так само в найновшім выданю календаря.
Авторы не забыли ани на
Новых сім тяжкых гріхів днешнього світа, меджі котры належать:
Експеріменты з людьскыма ґенами. Клонованя чоловіка, простітуція каждого другу, знечіщованя
природы хемікаліями, обходованя з дроґами, знеужываня дітей і
молодых в пуберталнім віку, обогачованя на худобных і кельтованя пінязей на луксус. То суть лем
короткы выняткы із досправды
богатого выданя нового календаря, котрый собі вєдно із Артосом
можете обїднати на адресі:

о. Milan Jasik,
Gr. kat. farský úrad
067 02 Čabiny
Tel: 057/739 72 26

Купліньом календаря
і Артоса підпорите
своє реліґійне
і културне богатство!

info РУСИН [18 I 2012]
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Češk//a –y ž Чéшка –ы
češtin//a –y ž чéськый язык; stará ~ старочéськый
язык; moderná ~ сучáсный чéськый язык
češtinár –a m hovor. учíтель чéського языкá
četníck//y zastar. жандáрьскый; ~a stanica
жандáрьска станíця
četníctv//o –a s hrom. zastar. жандáрьство –а с
četník –a m zastar. жандáрь –я
čevapčiči neskl. s чевапчíчі нескл. с
či I čast. 1 (uvádza vety opytovacie a zvolacie) ці,
неýжто; či som vám nepovedal? ці я вам не повідáв?;
či som šťastný, že ťa vidím! як я щастливый, же вíджу
тéбе! 2 hovor. že či (dôrazné presvedčenie) прáвда
(же), íщі бы ІІ spoj. 1 (uvádza nepriamu otázku) ці
(pred slovesom); pýtal sa, či prídeš він просив ся, ці
прийдеш ты 2 (uvádza vedľajšiu vetu predmetovú)
ці (pred slovesom); ešte nevieme, či sa to podarí íщі
не знáме, ці подáрить ся тотó 3 (alebo) áбо; dnes či
zajtra днесь áбо зáвтра; tak či onak так áбо інáкше
4 (pri viacnásobnom vetnom člene) і... і, ці то... ці то,
áбо ... áбо; či v zime, či v lete і в зимі, і в лíті; či dobre,
či zlé ці дóбрі, ці недóбрі áбо онá ділила з ним і
дóбре, і зле
čí zám. 1 opyt. чій; čí oblek? чій áнцуґ?; čia je to
kniha? чíя є тотá книжка? 2 vzťaž. чій; nevedel, čí je
він не знав чій є; čí chlieb ješ, toho pesničku spievaj
[prísl.] чій хліб їж, тóго спíванку співáй
čiah//ať –a –ajú nedok. 1 po čom, kom, za čím, kým,
na čo, koho протяговати рýку за чім, кым, к чóму,
кóму 2 po čo (siahať) доходити, досягáти пóкы; voda
jej ~ala sotva po členky вóда єй досягáла скóро по
кíсткы
čiah//nuť –ne –nu dok. po čom, kom, za čím, kým, na
čo, koho протягнýти рýку за чiм, кым, к чóму, кóму;
čiahol rukou do vrecka a vytiahol euro сягнув рукóв до
кішéні і вытягнув éвро
čiapk//a –y ž шáпка; vojenská ~ воєньска шáпка;

Продовжіня
Словника в букві Ч

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

Юрій Панько
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kožušinová ~ кожушінóва шáпка; ~ zo štítkom шáпка
з дáшком; ~ na uši ушáнка
čiapkár –a m шапкáрь –я
čiapkársky шапкóвый
čiapkárstv//o –a s шапкáрьство –ства с
čiapočk//a –y ž zdrob. шáпочка; Červená ~ Червéна
шáпочка
čiar//a –y ž 1 лíнія, чертá; rovná ~ пряма лíнія; krivá
~ крива лíнія; vzdušná ~ воздýшна лíнія; zlomková ~
дробóва чертá; pod ~ou (miesto v knihe) примічáня,
познáчка 2 чертá, гранíця, лíнія; demarkačná ~
демаркáчна лíнія; bránková ~ šport. лíнія брáнкы;
postranná al. pomedzná ~ šport. бокóва лíнія; na
celej ~e по цíлій лíнії; urobiť niekom ~u cez rozpočet
нарýшыти дачíї плáны
čiar//ať –a –ajú nedok. лінковáти, робити лíнії
čiark//a –y ž 1 пунктовáня; urobiť ~u зробити
пунктовáня 2 gram. запятá; napísať al. urobiť ~u
постáвити запятý 3 (dĺžeň) знак довготы; desatinná
~ mat. запятá (в десятíчній дрóбі); nenapísať ani ~u
не написáти áни слóва áбо áни рядка; nezmeniť ani
~u oхабити в незмíненій фóрмі áбо oхабити так, як
было
čiark//ovať –uje –ujú nedok. пунктовáти, робити
пунктовáну áбо перерýшовану лíнію; ~ovaná
čiara пунктовáна лíнія geom. пунктовáна лíнія,
пунктовáня
čiastk//a –y ž часть ж; po ~ach по чáстям; z ~y
з чáсти, óтчасти, часткóво; ~ dedičstva часть
наслíдства
čiastočne prísl. óтчасти, часткóво, частóчні; má ~
pravdu óтчасти він мать прáвду
čiastočn//ý частóчный; ~á náprava частóчне
зліпшíня
čibuk –a m чíбук, турéцька пипка
či-čí, čiči, čičí cit. гáю-гáю, гáяй же мі гáяй, люляй
же мі люляй
čičík//ať –a –ajú nedok. 1 (diaťa) чічíкати, успавáти,
уколысáти 2 pren. успавáти, успокóёвати, утішáти
čierňav//a –y ž 1 чорнява, чóрны хмáры; тма,
темнотá 2 pren. (množstvo niečoho) тма, вéлё,
мнóго, богáто
čiern//iť –i –ia nedok. чорнíти, фарбити на чóрно áбо
до чóрна
čierno-biel//y чóрно-бíлый; ~a fotografia чóрно-бíла
фотоґрáфія
čiernomorský чорномóрьскый
čiernoočk//a –y ž hovor. чорноóка (дíвча, женá),
чорноóчка
čiernooký чорноóкый, чорноóчій
čiernovlask//a –y ž чорноволóса (дíвча, женá)
čiernovlasý чорноволóсый

SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK 32. časť

čiern//y 1 чóрный; ~a farba чóрна фáрба; ~ ako
smola чóрный як смолá 2 pren. чóрный, тéмный; ~e
myšlienky песімістíчны дýмкы 3 (černošský) чóрный,
темнокóжый; ~e uhlie камяне ýгля; ~ chlieb чóрный
хліб; ~e pivo чóрне пиво; ~a káva чóрна кáва; ~e
korenie попéрь; ~ kašeľ чóрный кáшель; ~ pasažier
чóрный пасажíр áбо пасажíр без листка; ~ trh чóрна
торгíвля; mať niečo ~e na bielom мáти даштó чóрне
на бíлім, чóрнe по бíлім написáно; rozoznať biele
od ~eho розознáти чóрне од бíлого; dívať sa na
svet ~ymi okuliarmi позерáти ся на світ чéрез чóрны
окуляры; maľovať niečo ~ymi farbami малёвáти
даштó чóрными/-а фáрбами áбо представляти
штось в чóрных фáрбах
číh//ať –a –ajú nedok. стрéгнути, підстрéговати,
слíдовати; ~ na korisť підстрéговати на кóристь
čihi, čihí cit. налíво; jeden (ťahá) ~, druhý hota hovor.
хто до лíса, хто по дрыва; ani ~ ani hota áни ту áни
там; ty čihí, syn hota сын рóбить íншак як ты
čík –a m (druh plžovitej ryby) чік; opitý ako čík hovor.
опитый на мол
čokoľvek zám. што бы то не было, то є єдно
čílsk//y чíльскый; ~ liadok chem. чíльскый лядок; ~a
vláda чíльска влáда
čím 1 spoj.: čím ... tým чім ... тым; čím prv, tým lepšie
чім скóрше, тым лíпше; čím ďalej, tým horšie чім
дáлше, тым гíрше 2 čast. як мóжеш; príď čím skôr
прийдь як мóжеш, мóжно скóрше áбо прийдь чім
скóрше
čimčara, činčara cit. чік, чік-чірíк
čin –u m 1 постýпок, діяня; zlý čin злый, недóбрый,
дýрный постýпок; hrdinský čin ґерóйскый постýпок;
trestný čin пристýпок 2 (spôsob) спóсоб; akým ~om
якым спóсобом; nijakým ~om ниякым спóсобом;
mať sa k ~u проявляти енéрґію áбо актíвность, быти
енерґíчным áбо актíвным; muž ~u чоловíк діяня; so
všetkým ~om зо вшытков енéрґіёв
Číňan –a m Кітáєць, -йця
Číňank//a –y ž Кітаянка –ы
činčil//a –y ž чінчíла
činel –u m, činel//a –y ž, obyč. v mn. č. ~y чінéла –ы ж
činelist//a –u m чінелíста –ы м
činelový чінелóвый; ~ zvuk звук чінéл
činidl//o –a s chem. реактíв м
čin//iť –í –ia nedok. 1 zastar. робити, творити; ~
dobré skutky робити добрó(ту); ~ pokánie кáяти ся 2
kniž. (rovnať sa, byť) рівнáти ся, творити; to ~í spolu
desať eur тотó твóрить рáзом дéсять éвр
čin//iť sa –í sa –ia sa nedok. чінити ся, усéрднi робити
čini//teľ¹ -teľa m (mn. č. –telia) дíятель м; verejný,
politický ~ громáдьскый, політíчный дíятель
čini//teľ²-teľa m (mn. č. –tele) 1 фáктор; hospodársky
~ економíчный фáктор 2 mat. сомножытель м,
совмíстный множытель
Дальше продовжіня Словника в букві Ч в ІР
ч. 19 - 2012

čin//ky –iek ž pomn. tel. чíнкы
činnos//ť –ti ž 1 діяльність с; politická ~ політíчна
діяльність 2 діяня, ход, функціоновáня; uviesť do ~ti
привéсти до діяня
činnostn//ý; -é slovesá gram. часослóва діяня
činn//ý діятельный; актíвный; politicky ~ політíчно
актíвный; byť zárobkovo ~ зарабляти, діставáти
плáцу за робóту 2 дíйсный, діючій; ~á sopka діючій
вулкáн; ~á služba voj. дíйсна слýжба; ~ člen дíйсный
член; ~ rod gram. актíвный род (залóг)
činoherný драматíчный; ~ súbor драматíчный
теáтер; ~ repertoár репертоáр драматíчного теáтра;
~ herec артíста дрáмы áбо драматíчный артíста
činohr//a –y ž 1 (divadelná hra) дрáма 2 (divadlo)
драматíчный теáтер 3 (súbor činoherných hercov)
колектíв артíстів
činorod//ý актíвный, діятельный, енерґíчный; ~á sila
твóрча сила
činova//ť –te ž чіновáти, полóтно уткáне з трёх
ниток
činovník –a m kniž. чінóвник, громáдьскый дíятель;
~ spolku дíятель спóлку
čínsk//y кітáйскый; ~ porcelán кітáйскый порцелáн;
~ čaj кітáйскый чай; ~á ruža кітáйска рýжа; ~ hodváb
кітáйскый гáдваб; ~ múr кітáйска стінá або кітáйскый
мур
čínštin//a –y ž кітáйскый язык
činž//a –e ž zastar. квартéльна плáта áбо
квартéльне
činžiak –a m hovor. чінжáк, етáжный дом
činžov//ý чінжакóвый; ~ dom чінжакóвый дім
čip, čip, číp, číp cit. пі-пі-пí
čipern//ý 1 жывый, чýлый, різкый, свíжный; ~é dieťa
чýла дітина 2 (bystrý) быстрый, втíпный, поготóвый,
вынаходливый, остроýмный
čipk//a –y ž чíпка, крáйка
čipkár –a m чіпкáрь -я
čipkár//iť –i –ia nedok. hovor. чіпкарити
čipkárk//a –y ž чіпкáрька
čipkársky чіпкáрьскый
čipkárstv//o –a s чіпкáрьство
čipkovaný чіпковáный
čipkovin//a –y ž чіпковина –ы ж
čipkovitý чіпковитый
čipkový чіпкóвый
číročír//y 1 чістíшый, чíстый; ~e zlato чíстe
зóлото; ~ lieh чíстый шпірíтус 2 (ozajstný)
дíйсный; to je ~a náhoda тотó є чíста нáгода, тотó
є прóсто нáгода
číročist//ý 1 чістíшый, чíстый; ~é zlato чíсте зóлото
2 (úplný, samý) чістíшый, дíйсный, пóвный; ~ podvod
чістíшый клам, чістíше циґáнство
číručký príd. expr. zried. чістéнькый

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Політічну партію НАШ КРАЙ поведе

Інґ.

Мілан Мнягончак Св. Растілав і його

Так вырішыли в тайнім гласованю делеґаты міморядного Сейму партії, котрый быв 27. 10. 2012 в Пряшові.
У функції преседы М. Мнягончак вычеряв дотеперішню
председкыню Любу Кральову з Пряшова, котра ся стала
підпредседкыньов партії. Делеґаты сейму зволили і сім
членне председництво і так само становили пріоріты на
далшый період. Сучастьов міморядного Сейму была і оцінка слабых выслідків партії в марцовых парламентных
вольбах, де партія здобыла лем 0,19 %.
Спрацовала: С.Л. Фечова

Н

аш край є партійов
середины, котра хоче сполупрацовати з каждым, хто
хоче добрі про Словенско. Кідь ся
вернеме на зачаток, головныма
причінами про выник партії было,
же дотеперішні політічны партії
на цілословеньскій уровни не
нукають достаточный проґрам
про розвиток заосталых областей Словеньска, де в переважній мірі належыть і русиньске
жытельство. Дале, жадна політічна партія не гаїть достаточні
народностны інтересы жытелів
северовыходного Словеньска.
А в непосліднім ряді приходить
нова ґенерація а з ньов і час на
єй уплатніня в обчаньскім жывоті,
в чім віриме, же буде Наш край
продовжовати.
,,Не браниме ся добрым ідеям
і не запераме ся перед лівіцьов
ани перед правіцьов, покы просаджує добры одношіня в проспіх реґіонів“, увів новозволеный
председа про аґентуру СІТА.
Дале додавать: „выграв єм в тісно (єдным голосом перед Л.

Кральовов), зато єм пропоновав,
жебы підпредседкыньов партії
была праві Л. Кральова і жебы
ся утримала контінуіта. Понукам
співпрацю, партія ся не розбивать, не ідеме єден протів другому.“
Новый председа хоче просаджовати зміны переважні в проспіх реґіонів. За потребне поважує вытворіня партійных штруктур у вшыткых краях а потім і в
окресах, як і окремых селах, бо
тота партія не мать быти лем
о Пряшівкім краю, але о каждім
краю на Словеньску.
Про інтерес уваджаме, же Інґ.
Мілан Мягончак мать 61 років,
народив ся в русиньскім селі
Нижня Ядлова, свидницького
окресу. Выштудовав Ставебну
факулту Словеньской высокой
школы технічной в Братіславі.
В юлі 1976 наступив до Хемкоставу в Гуменім. Там робив
у функціях ставбыведучого,
ведучого центра і ведучого
выробы. В роках 1983 - 1988 робив в Алжірску. Од 1. 2. 1990 быв
діректором заводу 40, котрый ся
трансформовав на Хемкостав
ГСВ, де він выконує функцію

▲ Інґ. М. Мнягончак (вліво), новозволеный председа політічной партії Наш край
з пріматором Свидника Інґ. Я. Голодняком.
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одказ сучастности
Мірослав Кереканіч

Н

е так давно заповнили
просторы кіносалы МсКС
в Снині люде, котры
вздали почливость памятці
нашого найвызнамнішого славяньского владаря, войводу,
котрого і його найвекшы неприятелі Франкове з почливостьов называли РЕКС – краль
політікы, котрого бізаньскый
цісарь прирівнював ку Конштантінови І., котрый позваньом
Кіріла і Методія на Велику Мораву положыв заклады славяньского писомництва і встановив вывой духовной і світьской културы Славянів на цілы
сторіча.
Славностну академію зорґанізовала Православна церьков
у Снині в сполупраці із здружіньом выселенців Старина
і МсКС Снина. Душов цілой
акції быв духовный справця
Православной церькви в Снині
о. Іґор Кереканіч, драматурґ,
сценаріста і конференцєр
концерту, котрый своїма вступами приближыв особность
того вызнамного славяньского
діятеля. Другов конференцієрков была Ірена Куртякова
а режію проґраму забезпечовала Ірена Малинічова. Вєдно
з духовным словом ся одвивав
і вінок духовного і людового
співу в поданю православных
церьковных хорів зо Снины,
Гуменного і Спішской Новой
Всі, ґрекокатольцького і рімокатолицького хору зо Снины,
співацькых ґруп Кычера, Старинчанка, ЗУШ зо Снины, співацькой ґрупы ФК Хемлон і Гачурів з Гуменного. Обогачіньом
были танечны креації Дітьского
ФК Хемлонячік з Гуменного
і ФК Вігорлат зо Снины, котры
фунґують під Сукромным центром вольного часу Птіче.
Выдарены і успішны выконы
высше споминаных колектівів
в контексті з угранчівым конфеґенералного діректора. М. Мнягончак є женатый, мать двоє дітей, бісідує по французскы і по
руськы. Є великым і жертвенным
Русином, котрый спонзорує
різны
културно-сполоченьскы
актівности і выдаваня різных публікацій. Мімо іншого ся актівні

ренцєром і за помочі вдячной
публікы вытворили прекрасну атмосферу і незабытный
зажыток, котрый іщі теперь резонує в душах нелем участників акції, але і выступаючіх.
Хто быв св. Растіслав? Про
тых менше інформованых бы
єм увів пару думок конференцєра Мґр. Іґора Кереканіча:
Св. Растіслав ся став
Великоморавскым войводом
в року 846 по смерти стрыка
Мойміра. Зо вшыткых сил
хотів, жебы його люде жыли
в мірі і вірили в єдного скуточного Бога і його Сына Ісуса
Хріста. Барз скоро выбудовав
з Великой Моравы міцный
слободный штат. Выманив ся
спід надвлады Франків і хоць
тоты проти нього вели войны,
св. Растіслав все убранив свою
землю і свій народ. Быв то праві св. Растіслав, котрый собі
усвідомив вызнам церькви,
котра служыть Богу, властному штату і народу. Усвідомив
собі потребу славяньского народа рузуміти св. Євангеліє,
церькевным богослужбам і учіню Церькви.
Св. Растіслав жыє надале
в сердцях православных віруючіх. По цілы вікы сьме утримали споминку на великого
войводу, котрый дав свому
народу слободу і великый
дар нелем Великій Мораві,
але вшыткым Славянам. Є то
дар Хрістовой віры, котру нам
принесли св. Кіріло і Методій
праві вдяка св. Растіславови,
котрый ани не подумав, же
привів до Хрістовой церькві
векшыну Славянів. А в тім
спочівать його величезна заслуга - в ділі, котре спечатив
свойов мученицьков смертьов.
Споминка на нього довгы вікы
тліла в нашых сердцях, аж
загоріла ясным поломіньом,
кідь 28. 10. 1994, веце як 1100
років по його смерти, быв
выголошеный за святого православной церькви.
поділяв на кампані перед зрахованьом жытельства в 2011 році.
За політічну партію Наш край
кандідовав як незалежный кандідат на пост посланця МЗ в Гумненнім, де успів і дотеперь є посланцьом. По вольбах вcтупив
до партії Наш край.
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Riaditeľ Regionálneho múzea v Rzeszowe
Bogdan Kaczmar
Riaditeľ Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach
Dr. Valika Maďarová
Predseda Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach
Dr. Michal Bycko, Ph.D.
Vás pozývajú na otvorenie výstavy

Veselé Vianoce
a Štastný Nový rok, Andy!
ANDY WARHOL - MINULOSŤ V PRÍTOMNOSTI

7. decembra 2012 o 14.00 hod.
MOR Hlavná budova, ul. 3. mája 19

Pozvánka
ZAPROSZENIE

Pod záštitou
predsedu Podkarpatského vojvodstva dr. Mirosława Karapyty
predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka

MIESTNA ORGANIZÁCIA RUSÍNSKEJ OBRODY NA SLOVENSKU VRANOV NAD TOPĽOU

А. Зозуляк ся вздав
функції председы САРО

Veselé Vianoce
a Štastný Nový rok, Andy!
VÁS POZÝVA NA

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MO ROS Vranov nad Topľou
SPOLUORGANIZÁTORI:
Základná škola Lúčna - Obec Čičava - Centrum voľného času v Čičave
Táto akcia sa uskutoční pod záštitou
podpredsedu PSK a primátora mesta Vranova nad Topľou Ing. Jána Ragana

Akcia sa uskutoční 8. 12. 2012 t. j. v sobotu, v telocvični ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou.

Futbalový turnaj
starších žiakov
a dorastencov

 13.00 - 13.20

Privítanie hostí
a slávnostné
zahájenie turnaja

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

19/2012

 13.20 – 17.00

Futbalový turnaj starých pánov

 17.00

Slávnostné vyhodnotenie futbalového
turnaja

 17.15 - 18.15

Kultúrne vystúpenie: Folklórny súbor
Chemlon Humenné

Нова книжка
З русиньского сердця
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Актуалні о братіславскым
катедралнім хорі
Кірілометодеон

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

19/2012

 8.00 - 12.00

Starí páni:
Pozvané družstvá:
1. Učitelia Vranov nad Topľou
2. Rusíni Vranov nad Topľou
3. Multikultúrny tím
4. Spartak Vihorlat Snina
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Predseda MO ROS: Mgr. Pavel Kováč

15. новембра 2012 ся одбыла членьска сходза
САРО (Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій) за участи заступців русиньскых орґанізацій, котры належать до того обчаньского здружіня. Дотеперішній председа САРО Александер
Зозуляк ся на членьскій сходзі вздав функції
председы. Дочасно, до волеб, буде тоту функцію
выконовати Мґр. Ґабрєл Бескид, дотеперішній
підпредседа САРО. Новостьов є і такый факт, же
з орґанізації САРО офіціалні ознамило выступіня
Общество св. Йоана Крестителя на челі з председом о. Ярославом Поповцьом. Меджі іншыма
пункатами проґраму членьской сходзы быв і вопрос далшой екзістенції САРО. За єй утриманя
голосовала векшына участників і так само была
декларована потреба решпектованя єй дотеперішнього поставліня в одношіню до Русиньской
оброды на Словеньску.

19/2012

PROGRAM:

-р-

Ексклузівно
з передаваня цін ПСК

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10
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