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Nádej pre Rusínov,
alebo sklamanie?
JUDr. Peter Krajňák, Prešov

N

Мґр. Янко Гриб,
автор першых пореволучных
русиньскых учебників

ДОРОГЫ ЧІТАТЕЛІ ІНФО РУСИНА
І НАШЫ СІМПАТІЗАНТЫ,

д

овольте нам вшыткым вам пожелати, жебы світло,
котре прийде меджі вас в подобі Рождественных
свят, освітльовало вашы душы і сердця інтензівніше
і в покою, главні теперь в часі найкрасшых свят рока. Цілій
русиньскій родині вінчуєме най ся Рождественна атмосфера
світла перенесе до каждого вашого обыстя і жебы стье ся
вшыткы, а то нелем через свята, радовали з любви. Бо лем
любов робить людей щастливыма, щастя зась додавать
силу а лем сила нам поможе бойовати зо здравльом, котре
істо многым з нас хыбить.
Спокійне пережываня Рождественных свят вінчує
колектів редакції Інфо Русин.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

ХРІСТОС РАЖДАЄТ СЯ! СЛАВИМЕ ЄГО!

К

ултура є імператів: ты можеш
быти красшым, але треба выналожыти намагу. Зато в сучастности мав бы быти поставленый острый вопрос індівідуалной
културы каждого єдного Русина.
Тадь треба памятати, же будучность сполочности залежыть од
моралкы. Є правда оправдива, же
рыба смердить од головы. Тот феномен барз красно потверджують
і „перестрілкы“ в нашій пресі. Кідь
тзв. челны представителі нашых
різных орґанізацій ці інштітуцій,
жебы ся могли на ниві оброджіня
максімалніше вадити і огваряти, выдумують „героїчно-патріотічну“ абсолутнiсть асоціятівности – як нормалный яв сполочности.! „Міцны“
люде суть за меджами моралности.
Сучастна ґлобална економічна
і гуманітарна колонізація біжы барз
скорым темпом. А так сьме ся дочекали лінґвоціду і етноціду, што
одізоловало нашу молодеж од материньского языка. Новокултурна
усвідомілость ся механічно ставать
співучастнов творіня зла. Бо ся
одчуджує од субстанції, што тече
в нашых жылах і є капіларнов творячов енерґійов. Одговаряня од свого
– запроданя самого себе є найвекшым прогрішком. Найрозумншый
в тім напрямі є Др. Іван Бандуріч
із Бардійова, котрый вызывать
людей найчастіше, жебы навчаня
русиньского літературного языка ся
стало зобовязаньом холем на тых
основных школах, де жыє над 20%
русиньского жытельства. А тым бы
быв холем кус вырішеный проблем
асімілації нашого языка.

ebol som prekvapený sám, keď
v katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove, na záver festivalu
zborového spevu východného obradu (17. novembra 2012) metropolita
Prešovského arcibiskupstva Mons.
Ján Babjak, SJ príhovorom v preplnenom chráme vyslovil nádej, že do
Vianoc bude mať prešovská metropolia pomocného biskupa. Odhliadnuc
od vysloveného termínu vysviacky je
predpoklad, že v Prešove bude sídliť
nový pomocný biskup, čo u časti veriacich vyvolalo otázku, kto to bude.
Rusínski veriaci majú nádej, že po
rokoch nastoľovanej požiadavky na
menovanie biskupa pre Rusínov budú
ich prosby vyslyšané. Nie je účelom
tejto úvahy vymenovať všetky aktivity
zástupcov Rusínskej obrody na Slovensku, rusínskych kňazov, Svetového kongresu Rusínov, ale aj veriacich,
ktoré boli za obdobie takmer dvadsať
rokov podniknuté a sú zdokumentované, a to nielen voči arcibiskupstvu
v Prešove, ale tiež písomné žiadosti nunciatúre v Bratislave, vrátane
osobných prijatí a tiež listov do Vatikánu priamo Sv. Otcovi. Dôvody na
požiadavku rusínskeho biskupa sú
známe a vychádzajú z poznania, že
jedine týmto spôsobom možno zastaviť slovakizáciu liturgických obradov
v rusínskych farnostiach, odnárodňovanie rusínskych veriacich a vrátiť
sebavedomie národu, ktorého názov
nesie historicky pôvodná „ruthénska“
gréckokatolícka cirkev na Slovensku.
Menovanie biskupa pre Rusínov by
bolo len nápravou historickej krivdy voči Rusínom, ktorí v roku 1950
v osobe biskupa Pavla P. Gojdiča
stratili na biskupskom stolci predstaviteľa svojho národa. Ignorovanie
oprávnených očakávaní Rusínov,
osobitne pod optikou povzbudivých
výsledkov posledného sčítania obyvateľstva na Slovensku, by bolo pre
nich sklamaním a stratou oživovanej
dôvery, ale aj prehrou cirkevnej hierarchie, ktorej sú veriaci tohto národa
zverení.

Neprehliadnite!

Не переглядните!

З РУСИНЬСКОГО СЕРДЦЯ
– ПЕРША КНИЖКА М. КОНЕВАЛА
(з выдавництва Русиньской оброды на Словеньску, 2012 р.)
Хто бы міг такы локалпатріотічны і іншы стишкы так од глубкы
сердця написати як не Камюнчан - чоловік гордый на своє родне село? А вера так, такых стишків невроком найдете у першій
книжці поезій під назвов З русиньского сердця од великого русиньского ентузіаста - Миколая Коневала. Інтересна книжочка,
котра є доповнена фотоґрафіями з родинного архіву, є властні
поетічнов історійов вшыткого того, што сам автор, або люде
з його околіці пережыли в часі сучасного і минулого сторіча.
Поетічный зборник М. Коневала є одзеркаліньом вшыткых
успіхів і неуспіхів, болю і жалю як і хыб, котры приносив і приносить сам жывот. Мож повісты, же є то стишковый памятник тугы,
надії, болю і правды, до котрого автор за цілый світ жывот записовав свої ідеї о Русинах і про Русинів. Ведь і сам повів: ,,Дало
бы ся повісти, же мойов найвекшов іншпіраційов або главным
ґеройом при писаню поезії є сам жывот. Тот приносив і приношать каждый день штось нове в цілім світі, в нашій сполочности, но главні в народностнім жывоті моїх родных Русинів“.
С. Л. Фечова

ВАМ КАМЮНЧАНЕ!
(Ку 690. річніці першого документу
о селі)
Мы горды на Камюнчанів,
предків нашых давных,
мы горды на Камюнчанів,
незнамых і славных
Мы горды на Камюнчанів,
што лісы рубали,
з лісів зробили поляны,
хыжкы збудовали...

В

книжці найдете напр.
стишкы під назвов: О,
Русины, Русиньскы мо-

гылы, Русины із Карпат, Судьба Русинів, Будительови Духновічови ітд. Поезія є розподілена до окремых капітол, як:
Присвячено братам Лемкам,
Ліріка, Про дітей, Церьковна
поезія, Своїм найдорогшым
і Поезія писана по словеньскы.
Дакотры із стишків суть як на
міру шыты і написаны на різны
декламаторьскы і сполоченьскы
акції, котры мож схосновати
головні про школярів і молоду ґенерацію. Треба увести,
же автор із многыма своїма стишками выступовав на
різных акціях напр. в польскій
Криниці на популарнім Меджінароднім бєнале русиньской
културы, на културных акціях

Фотбал - феномен шпорту,
кулміновав меджі
врановскыма Русинами
Спрацовала: -СЛФ,,Фотбал є найрозшыренішый шпорт на
світі. Грають го міліоны людей в каждій
країні, без роздіу віку, реліґії ці етнічного
походжіня. З фотбалу ся став досправды
мултікултурный шпорт. А чім зачінать
мултікултурне учіня? Но предці решпектом“...повів мімо іншого на марґо 1. річника турная о ,,Путовный погар Містной
орґанізації РОС у Вранові над Топльов“
єй шыковный председа Мґр. Павел Ковач,
котрый быв ,,ідейов“ цілой інтересной акції, яка,
як уж сам повів, споює вшыткых людей. Ціла
акція, на котрій ся зышли Русины і не Русины,
чорны і білы, просто вшыткы любителі шпорту, ся одбыла 8. децембра 2012 в просторах
тілоцвічні ОШ Лучна во Вранові н/Т і была під
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РОС в Кошыцях, Пряшові, Старій Любовні, Малім Липнику і в
своїм родным селі Камюнці як
і конференцієр, але тыж на вернісажі выставок в Музею русиньской културы в Пряшові або на
цілословеньскім конкурзі в декламації русиньского слова під
назвов Духновічів Пряшів, на Дні
Русинів ітд. Його стишкы были
публікованы в нашых новинках,
але і в іншій русиньскій, хрістияньской або лемківскій пресі.
Книжку выдала Русиньска оброда на Словеньску і выробив єй
АДІН с. р. о. Штілістічну і языкову
управу зробила одповідна редакторка той книжкы А. Кузмякова,
котра заісто вступным словком
в книжочці ословить не єдного
чітателя.
Проєкт книжкы быв реалізованый з фінанчнов підпоров
Уряду влады СР – Проґрам култура народностных меншын 2012.
Фінанчно при выданю книжы припомогли і спонзоры Інґ. Мілан
Мнягончак і Інґ. Ян Допіряк.

покровительством пріматора міста Вранов н/
Т Інґ. Яна Раґана. Він так само як председа
РОС В. Противняк ся пригварив ку участникам і грачам. ,,Словеньско є штатом,
в котрім пятину жытельства творять
народностны меншыны. Одбураваня граніць в нашых головах триме овельо довше
як їх демонтаж. Хочеме выховати чоловіка
із реґіоналным чутьом і европскым думаньом. Хочеме ся ту каждый рік стрічати
і вызываме вшыткых, жебы собі усвідоміли, же каждый з нас є рівный“, додавать П.
Ковач. А в такім дусі ся несла і ціла атмосфера
турная, де по взаємных запасах на першім місці
скінчів фотбаловый клуб OldBoys із Снины.
На далшыx місцяx были: 2. учітелі з Вранова н/Т, 3. Клуб Русинів із Вранова н/Т а на
4. місці скінчів мултікултурный тім. За найліпшого фотбалісту быв выголошеный М. Гутник із мужства Русинів, найліпшым бранкарьом
ся став Р. Куземка із тіму врановскых учітелів
а найліпшый у стріляню ґолів быв П. Лазорік
із OldBoys Снина. Єдным із послань турная
окрем фотбаловой манії было сполочні вказа-

КОРОТКО О АВТОРОВИ
М. Коневал народив ся 30.
октобра 1948 р. в селі Камюнка. Із свойов женов Геленов выховали четверо дітей. До ніжной револуції робив в різных заводах в Старій Любовні, на дружстві
в Гніздах, а короткый час і в
Празі. Потім одышов за роботов до далекой Америкы,
де быв скоро 8 років. По
приході з Америкы, кінцом
девядьдесятых років, ся
актівно зачав запаяти до діятельства русиньского руху
і став ся членом РОС. Од
року 2006 успішні абсолвовав штудії на Універзіті третього віку при ФФ ПУ в Пряшові, котры закінчів промоціями і здобыв освідчіня о штудію. Окрем писаня властной
поезії уж довгый час зберать
і записує од старшых людей
у селі камюньскы звыкы, традіції, пословіці, співанкы, як
і вазнамны даты, котры суть
тісно повязаны з історійов
його рідного села. М. Коневал
вєдно із далшыма ентузіастами із старолюбовнянщіны
(М. Карашом, Я. Допіряком,
А. Кузмяковов ітд.) і актівно
партіціповав на пропаґачній
кампані перед зрахованьом
жытельства в 2011 р.
Публікацію собі можете обїднати на адресі:
Rusínska obroda na Slovensku,
Slovenská č. 40,
080 01 Prešov.
Або на емайловой адресі:
rusinska.obroda@kryha.sk.

▲На фото справа П. Ковач при передаваню
цін, дале пріматор Вранова над Топльов Я. Раґан і В. Противняк із участниками турная.

ти, же єствує сила людей, котры вірять в мултікултурну і одкрыту сполочность, о чім свідчать і дакотры высловы окремых фотбаловых
прихыленців в їх рідных языках: Каждый іншый,
вшыткы рівны! Ослободити свою мысель од
предсудків! Єднакы права - приступны про
вшыткых ітд. На конець шпортового дня ся
одбыл рождественый концерт Рутеніка, в поданю выступліня ФК Хемлон Гуменне і МСҐ Гачуре, котры потішыли прекрасныма колядкамі.

www.rusin.sk

Рекомендуєме
Андрію, Андрію, коноплі на тебе сію,
дай мі вночі знати, з кым іх буду брати.

Н

а Св. Андрія дівкы ходили по селі
з нижнього кінця на вышній, в каждім
дворі
під
облаком
заспівали,
повінчовали, за тото дістали зерно, яйця,
сало, грошы. З того, што наколядовали,
зробили собі вечур гостину в хыжі дакотрой
дівкы, або в „куделній хыжі“, де ся ходило цілу
зиму на вечуркы прясти. В часі гостины ся
цілый вечор колектівні чаровало, ворожыло,
„сіяв ся лен“ або „коноплі“. Кажда дівка взяла
до жменькы лену або семячка конопель
і назнаком сіяли коло „стола“, або принесли
до хыжы „кобіцю“, коло котрой сіяли лен, при
тім наголос повідали: Андрію, Андрію, я на
тебе лен сію, дай мі вночі знати, (дай мі,
Боже, знати), з кым го буду брати, (з кым
я буду спати).
Другым колектівным ворожіньом было
„лятя олова, котре ся розпустило на ложечці
а понад голову зведавой дівкы, котрій ся
ворожыло, ся олово выляло до студеной
воды, де ся творили вшелиякы фіґуркы,
з котрых ся потім гадало. Кедь, наприклад,
была фіґурка „колечко“, сімбол перстеника,
значіло, же ся дівка выдасть, як была „шабля“,
же достане за мужа вояка, або як была
„колыска“, та ся переспить (скопылить), або як
оловяна фіґурка назначовала якесь ремесло,
та буде мати мужа ґазду, ремеселника,
коваля, колесаря, коминаря, кочіша... При
ляті олова ся говорило: Андрію, Андрію, на
тебе олово лію, дай мі в ночі знати, з кым
ся буду вінчати. (З кым буду перед овтарьом
стояти). (Кого буду за мужа мати).
Лій ся, лій ся оловечко, на моєщастечко...
Лій ся, лій ся оловечко, повіч мі о мої долі
шытко...
Найвеце ся варили перогы. Жебы мали
чаровну силу, мусили быти уварены
з крадженых трьох атрібутів. „Вода“ з трьох
студень, „дрыва“ од трьох ґаздів а „мука“,
або „зерно“, з трьох млинців. Краджена мука
мусила быти наопак намолота. До каждого
перога ся давав паперик з меном парібка
(Андрій, Михал, Федор, Янко, Васиь, Петро
і под.) Як ся вареный перог обявив на верьху
кыпячой воды, дівкы го голыма руками
выхаповали з горця, а яке мено на паперику

Odporúčame

ВЕЧОР НА СВ. АНДРІЯ
Текст і фото І. Чіжмар, Свидник
Людовый календарь ся ділить лем на літо
і зиму. Праздник Св. Андрія належыть до
найважнішых свят календарьного року,
по празднику Рождества Ісуса Хріста. Припадать все на 30. новембра, подля Ґреґоріяньского календаря а 13. децембра
подля Юліяньского. Св. Андрій быв покровительом ґаздів, рыбарів, невіст, Руска і Еґіпта. Зато, же быв і покровительом
„невіст“, молодых дівок, думаючіх ся
чім скоре выдати, з його дньом ся споює
„маґія любови“ - чарованя, заговоряня ці
ворожыльство, котре ся робило колектівні
або солово.

Сімпатічны русиньскы дівкы, котры в рамках
акції нукали на коштованя і смачны їдла.

в перогу было, та за такого ся до рока
выдасть... Індівідуалні дівкы ворожыли так,
же „трясли плотом“, або стромом: „яблоньов“,
„грушков“, „черешньов“ ці „сливков“: Плоте,
плоте трясу тя, Святый Андрій прошу тя,
дай ты мі знати, кого буду за мужа мати...
Або о півночі дівка закльопкала на „курник“,
кідь ся ей першый озвав „когут“ та ся до рока
выдасть а кідь „курка“ та остане іщі слободна.
Дівкы о півночі слухали, же з котрого боку їх
хыжы учують „бреханя пса“, та в тот бік ся
до рока дівка выдасть... На Св. Адрія ходили
вінчовати і „пастыре“, каждому ґаздови давали

„березовый прут“, з котрым ґазда потім на
ярь першыраз выганяв худобу на поле.
Ґаздыня ся того прута не сміла дотулити...
Ку дню Св. Андрія ся вяже вельо „праностік“
- предповіданя погоды і уроды на будучій рік...
На Св. Андрія, (30. новембра), каждый
рік од свого заснованя, того року быв уж
11. річник, як Основна орґанізація Єдноты
пензістів Словеньска у Свиднику орґанізує
про членів Андріївскый вечор. Т. р. ся
їх зышло 120, з гостів быв притомный
предноста МУ В. Шандала, председа ОК ЄПС
М. Артім а з Ґіралтовець за ЄПС М. Осифова.
В обновленых просторох школьской їдалні
І. ОШ акцію отворила председкыня Анна
Гужвейова, котра в короткім приговорі
пожадала о минуту тиха про членів, котры
в тім році одышли до вічности. Андріївскый
вечор продовжовав културным проґрамом,
кортый приготовили школярі з ОУШ,
квартето гуслистів Ш. Ґерек, К. Паліґова, М.
Василинкова і Ф. Шандала з учітельом С.
Калиняком, Р. Михалка на гускях і К. Лажо
на акордеоні, співачкы дуо і соло, якым на
акордеоні заграв учітель М. Прокоп. Пасьмо
На Андрія з варіньом перогів із школярями
приготовила М. Ґоцова, ромскы дівчата
заспівали свої співанкы, 11 річный Матуш
Ґерек заспівав Я бы орал, я бы сял... Женьска
співацка ґрупа Свидничанка під діріґованьом
А. Лозіняковой заспівала Андрію, Андрію
я тобі не вірю..., О хто, хто Николя любит
і колядкы. Притомным Андріям заграв на
геліґонці Михал Германовскый а юбілатам
60-70-80-никам заграв Осиф Демко на баяні
і заспівав зо женов Таньов Люблю вареникы...
Вшыткым Андріям і юбілантам подаровали
квіткы. Акція кінчіла ознаміньом, же 17. 12.
2012 ся орґанізує навщіва музыкалу в Пряшові
а 7. 2. 2013 буде Фешенґова музыка (Сеніор
парті) в готелі Рубін. Добру вечерю шыткым
наварили кухарькы з І. ОШ у Свиднику.
Наше сердечне подякованя высловлюєме
вшыткым, якы ся поділяли на приправі
і реалізації той прекрасной оріґіналаной акції,
яку нам можуть многы орґанізації завидіти.
Андріївскый вечор робиме зато, жебы собі
старша ґенерація поспоминала на часы
прекрасных обычаїв і тов формов передавала
їх молодшій ґенерації. Бо лем такым чіном ся
ідентічность Русинів утриме і не забуде.

В проґрамі выступила і ЖСҐ Свидничанка під
діріґованьом А. Лозіняковой, котра заспівала
Андрію, Андрію я тобі не вірю...
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Інформачный сервіс

Informačný servis

20. Віфлеємскый вечур у Свиднику
РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(22. 12. – 31. 12. 2012)

22. 12. 2012 – СУБОТА
14.00 – 15.00

Музычны поздравы

20.00 – 21.00

Радіо молодых

21.00 – 22.00

Радіомаґазин

22.00 – 22.30

Літературна релація:
рождественне пасмо

22.30 – 23.00

Гітпарада русиньскых співанок
– репріза

23.00 – 24.00

Радіо молодых - репріза

23. 12. 2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45

Бісіда кумів

19.45 – 20.00

Приповідка Б.Ферреро:
Рождественны пригоды

20.00 – 20.30
20.30 – 21.00

Мґр. М. Стрончек

О

кресна орґанізація Русиньской оброды
в Свиднику (OO РОС) в інтересі утримованя і розвоя материньского русиньского языка уж 20 років орґанізує ославы
народжіня Ісуса Хріста в русиньскім языку.
Главным орґанізатором концерту была ОО
РОС у Свиднику, Піддукляньскый освітній
центер і Місто Свидник. Концерт Віфлеємскый
вечур быв фінанчні підпореный Урядом влады
СР – проґрам Култура народностных меншин
2012. Ґенералным спонзором цілой акції быв
Інґ. Мілан Мнягончак, ґенералный діректор
Хемкоставу Гуменне, председа політічной партії Наш край і наш родак. Спонзорскы на реалізацію проєкту приспіли і Інґ. Михал Гомза,
Петер Піліп, Інґ. Михал Ґондек – шумні дякуєме. Дякуєме і вшыткым діректорам і учітелям,
котры і того року присвятили свій час захрані

а уплатніню нашого материньского языка і приготовили выступіня дітей в русиньскім языку.
Концерту ся зучастнило 193 выступаючіх і ведучіх колектівів з МШ, ОШ, ОУШ міста Свидник і ФК Маковичка із музычным, співацькым
і тенечным проґрамом. І того року в переповненій салі з веце як 400 притомныма зазвучали пісні, віншы і коляды в русиньскім языку.
Тот выдареный концерт із традіційов і богатов
участьов быв доповненый і о передаваня цін
з нагоды округлого юбілею. Пріматор Свидника
Інґ. Ян Голодняк з той нагоды оцінив ОО РОС
у Свиднику а в сучастности і члена Выбору
про народностны меншыны і етнічны ґрупы
Рады влады СР Мґр. Яна Калиняка. Сьме
пересвідчены, же і о рік укажеме дорогу уплатніня русиньского языка в матерьскых школах
і основных школах. Мы орґанізаторы тому прикладаме велику вагу а уж в тім періоді зачінаме
з приготовліньом 21. річника.
ХРІСТОС РАЖДАЄТЬ СЯ!

Музычны поздравы
Подобы жывота:
архієпіскоп Растіслав

21.00 – 22.00

Радіомаґазин - репріза

22.00 – 22.15

Музычна релація

22.15 – 23.00

Село грать, співать і думу думать
– репріза

23.00 – 23.30

Музыка народности

24. 12. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Святочный проґрам

26. 12. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Літературна релація:
Е. Кубек: Удобріня

28. 12. 2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

31.12.2012 – PONDELOK
19.30 – 20.00

Радіоновины.

 28. новембра 2012 Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты
в Пряшові зорґанізовав уж 20. научный
семінар карпаторусиністікы. З лекційов
на тему: Еміл Кубек – душпастырь, родолюб і першый русиньскый романописець у пряшівскій области выступив
ПаедДр. Франтішек Данцак, член Світовой академії русиньской културы з центром
в Торонті і довгорічный бадатель літературной дідовизны Е. Кубека. Сучастьов проґраму была і проєкція філму о Е. Кубекови як
і презентація найновшых публікацій з области карпаторусиністікы.
 13. децембра 2012 у Крайскім музею
в Пряшові ся одбыла вернісаж інтересной
выставы під назвов: ПРЕД і ПО (двадцять
років). Выстава є заміряна на выбер кресб
з творчости двох авторів В. Їранка і Ф. Віца,
котры перед розділіньом републікы публіковали сполочні в чеськословеньскім деннику
„Lidové noviny“. В ділах обідвох авторів мож
было видіти і їх наслідны рефлексії на ді-
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▲Завершална сцена юбілейного Віфлеємского вечора, де видно велику силу выступаючіх.

З русиньского
ріхліка
Спрацовала: С. Лисінова

ятельность в самостатній чеській і словеньскій републіці.
 В днях 13. – 15. децембра 2012 зорґанізовала Русиньска оброда на Словеньску

в співпраці з Вігорлатьскым освітнім центром Гуменне, Пріватным центром вольного
часу Птіче, містом Стара Любовня і селами
Чірч і Орлов - 11. річник цілословеньского
конкурзу русиньскых народных співанок - Співы мого роду. На фестівалі брало
участь 43 дітьскых співаків з окресiв Снина,
Меджілабірцi, Собранцi, Вранов над Топльoв,
Гуменне, Кошыцi, Пряшів, Сабінiв, Свидник,
Бардійов і Стара Любовня. Молодых співаків
допроваджала Людова музыка ФК Хемлон
Гуменне. Сучастьов прекрасной акції было
і выступліня танечных креацій ДФК Хемлонячік із Гуменного. Фестіваловы концерты
(выховный і конкурзный) ся одбывали
в културных домах в Орлові і в Чірчу.
Славностный ґалаконцерт із выголошіньом
выслідків ся одбыв в суботу 15. децембра
в ДК у Старій Любовні. Акція была реалізована із фінанчнов підпоров Уряду влады СР
– Проґрам култура народностных меншын
2012. Богаты фотоґрафії із концертів як
і выслідкы 11. річника Співів мого роду готуєме до далшого выданя Інфо Русина.
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Написали стье нам

Napísali ste nám

Одповідь Мілана Піліпа на статю „На словічко
з підпредседом РОС Інґ. Міроном КРАЙКОВІЧОМ“

В

Інфо Русині ч. 17 быв публікованый розговор з підпредседом РОС Інґ. Міроном
Крайковічом, на котрый з причіны множества непресных і неправдивых інформацій
мушу реаґовати. Найперше высловлюю погоршіня, же підпредседа РОС вышов до медій
з внутрішніма проблемами РОС, котры бы ся
мали рішыти дома.
Пан Крайковіч в інтервю повів, же на Сеймі
РОС в децембрi 2011 р. єм заступав лем 5 людей, котры были членами Містной орґанізації
РОС в Братіславі (МО РОС Братіслава). Як
підпредседа орґанізації бы мав знати, кілько
членів мать єдна з його містных орґанізацій,
або собі выжадати актуалны інформації од
председы той орґанізації. Намісто того іде
з неовіреныма інформаціями на бубен а в медіях атакує єдну з части свойой властной орґанізації і своїх властных членів. Окрем того,
МО РОС Братіслава была першов орґанізаційов, котра перед децембровым Сеймом РОС
в 2011 р. запропоновала пана Противняка до
функції председы РОС, вдяка чому є днесь
і пан Крайковіч підпредседом РОС. Также кідь
пан Крайковіч в інтервю атаковав МО РОС
Братіслава, стрілив властный ґол.
Векшына з членів МО РОС Братіслава суть
молоды люди до 35 років, чім тота містна орґанізація явно знижуе середній вік РОС. Але
про веджіня РОС тото не мать значіня. Недавно ся намагало МО РОС Братіславу зліквідовати а молодых людей громадно вышмарити
з РОС, нащастя неуспішно. Веджіня РОС не
потребує новы школованы мозґы.
Так само, кідь пан Крайковіч пише, же пан
Противняк мав 54 голосів із 57, так то є зато,
же быв лем єдиным кандідатом, бо панови Міланови Мнягончакови не была дана можность
кандідовати, што є в конфлікті зо становами,
законами і Уставов нашой републікы, котру пан
Крайковіч в інтервю споминать – МО РОС Гуменне пана Мнягончака не позвала на членьску сходзу і не дала му можность кандідовати
на председу РОС. Можеме быти рады, же дотеперь нихто не спохыбнив правоплатность
Сейму РОС з децембра 2011 р.
Пан Крайковіч так само в інтервю не конкретізовав, кого єм мав на інтернеті уразити, в якім

письмі ітд. Не знам, жебы-м ся чогось такого
допустив.
Пан Крайковіч дале повів, же єм пришов до РОС
орґанізацію розбивати. Але не написав як. Асі так,
же єм заложыв нову орґанізацію РОС і дотягнув
молоду ґенерацію до орґанізації, о котрій ся верейні бісідує, же уж свою задачу сповнила, а же поступно піде до історії. Або може єм РОС розбивав
так, же єм сам написав цілком нову пропозіцію Станов РОС – на децембровім Сеймі єм верейні обіцяв, же поможу прирыхтовати новы Становы про
РОС, жебы єй помочі внуторні ся зреформовати.
Так єм і зробив а розпослав Становы на посуджіня членам РОС. Многы на то реаґовали, послали
свою крітіку. Але веджіня РОС, котре бы ся чуло
огрожене будьякыма змінами, мі до дакілько днів
послало выгражку, же на мене іде трестне ознаміня. Дотеперь нияке не пішло.
Єм радый, же пан Крайковіч одкрыв і вопрос
мойого членства во Выконнім выборі РОС. До
ВВ РОС єм быв зволеный на Сеймі в децембрі
2011 р. з тым, же єм ся мусив вздати функцій
председы Комісії Уряду влады про културну політіку і председы Комісії про дотації на културу
русиньской народностной меншыны, бо закон о дотаціях не доволює ченови комісії быти
єдночасно і членом веджіня орґанізації, котра
жадать о дотації. Также єм собі выбрав РОС
перед Урядом влады. Но одбыла ся неприємна
реч. Веджіня РОС было упозорнене на важне
недостаткы в РОС і в редакції Інфо Русин, але
оно тоту реч дослідовало лем недбало, а про
криве обвиніня мене дотисло одыйти з ВВ РОС.
Але жаль, підозріня ся показали правдивы. У тій
речі їднала і Дозорна рада РОС, котра потвердила, же дішло ку нарушіням – председа РОС
перекрочів свої компетенції, документы не были
в порядку ітд. Наконець уж было дане і трестне
ознаміня. В каждій слушній сполочности бы за
такых условій веджіня мало снагу дати речі до
порядку, але в РОС то так нє є. Веджіня РОС
місто того атаковало Дозорну раду і спохыбнило
єй авторіту, Выконный выбор перестав кликати
председкыню ДР РОС Вєру Юрічову на свої
засіданя, хоць Становы то вызначують. На Коордіначнім выборі РОС 27. октобра 2012 р. єм
верейні вызвав пана Противняка, жебы прияв
політічну одповідность і жебы абдіковав з функ-

Третій катедралный храм у Кошыцях
Інґ. Іван Фріцькый

У

неділю, 11. новембра т. р. ся служыла
перша Архієрейска Божественна літурґія
св. Йоана Златоустого в новім Катедралнім православнім храмі Успенія Пресвятой Богородиці в Кошыцях. Є то першый православный
храм в новодобій історії міста Кошыці.
Перед святочным обрядом Його Высокопреосвященство Ґеорґій, архієпіскоп Михалівскокошыцькый, за богатой участи духовенства
і віруячіх, высвятив внутрішні просторы храму.
Прекрасну атмосферу цілого обряду творив
церьковнославяньскый спів нашого православного хору під діріґованьом Мґр. Славкы
Ксенії Рудачковой, ПгД. Катедралный храм
Успенія Пресвятой Богородиці в Кошыцях

www.rusin.sk

є уж третім катедралным храмом на теріторії
Кошыць. Першым і найвекшым є Дом св. Алжбеты, перла ґотічной архітектуры, другым
є Ґрекокатолицькый Катедралный храм Рождества Пресвятой Богородиці на Мойзесовій улиці.
Што вызвало потребу будовати у Кошыцях
православный храм? Кошыцька православна парохія є найвекшов нелем в Михалівскокошыцькій єпархіі і на Словеньску, але і в бывшім
Чеськословеньску. У Кошыцях ся ку православній
вірі голосить коло 4000 людей, найвеце Русинів,
котры по війні в 1945 р. приходили за роботов до
нововыбудованой фабрикы „VSŽ“ в Кошыцях. Ку
православній вірі ся голосять і ходять до храму
і віруячі іншых народностей – Українці, Словаци,
Руси, Булгаре, Мадяре і др.
До 1989 р. вшыткы віруючі выходного обряду ходили до храму Рождества Пресвятой Бо-

ції председы РОС, жебы орґанізація будучій рік
пришла на тото, же зістала без дотацій. Пан
председа тото не решпектовав і веджіня ся дале
тварить, як кебы ся нич із того не стало.
Тото моє уповноважене показаня на
недостаткы (адресоване лем функціонарам
РОС) і проба о реформу орґанізації через новы
Становы выкликали, же єм ся дістав до немилости веджіня РОС і мусив єм нелем одыйти
з Выконного выбору, але веджіня попробовало зліквідовати цілу братіславску орґанізацію
і вышмарити невинных молодых людей з РОС.
Наконець собі доволю дакілько слів ку засіданю Рады русиньской репрезентації (РРР). Є то ініціатіва, котра ся розвивать, може з того выникне
округлый стіл, може інша сполочна платформа, котра буде концепчным орґаном про цілый
русиньскый рух, до котрого є РОС самособов
позвана. Обєктівні треба повісти, же штось таке
нам хыбує, бо РОС, котра бы мала быти якраз
такым зєднюючім елементом, на то уж не стачіть.
Є потрібне вызнати, же веджіня РОС мать снагу
робити нелем на полю културнім, але і політічнім,
але не мать на то силы, капаціты, а може ани знаня. Без шырокой співроботы то не піде а веджіня
РОС є дость запертым клубом, котрый не пустить
новы ідеї. Не знать собі призвати ани фахівців на
співроботу, або і не хоче, бо може чує огрожіня
свойого впливу а подібну ініціатіву з іншого боку
автоматічно не приїмать, так як не решпектовала і РРР. Доказом того суть одсуджуючі письма
председы РОС з 9. і 11. октобра 2012 р., хоць
перше засіданя РРР ся одбыло аж 13-го отобра
2012 р. Значіть, же веджіня РОС уж дакілько днів
допереду знало, же дашто, што ся іщі ани не
одбыло, буде дештруктівне ітд. РРР (далшым
працовным назвом є так само округлый стіл)
позывать заступців нелем обчаньскых здружінь,
але і професіоналных інштітуцій (музей, театер),
так само заступців школ, але і особности, котры
не суть ниґде орґанізованы, але суть взглядом на
свою професійну діялність про русиньскый рух на
Словеньску потрібны.
(Позн. редакції Інфо Русин: авторви статі ся
,,глубоко“ оправдуєме, же статя небыла опублікована уж в попереднім Інфо Русині, значіть
в чіслі 18, но з причін комплетнoй обсяговой
штруктуры в уведженім чіслі уж тото не было
можне опубліковати. Віриме, же тото опублікованя не є аж так неактуалным і же меджі тым
уж не стиг подати на нас трестне ознамліня,
як ся то в посліднім часі ставать трендом.)
городиці на Мойзесовій уліці. По револучных
часах православны віруючі мусили на
богослужбы ходити лем до дочасных просторів. Така сітуація тримала до днешніх днів,
коли ся сповнили нашы желаня мати свій
православный храм, котрый мать свої дорогоцінности. В храмі будуть уложены мощі св.
Яна Златоустого, св. мученика князя Максіма
Ґорлицького, св. Яна Алмужника Милостивого, св. Стефана І. - князя нітряньского і першого краля Угорьского, котрый пановав кінцьом 9. і зачатком 10. сторіча і быв великым
шырительом хрістияньской віры.
Храм несе назву Катедралный і буде
служыти вшыткым віруючім.
Православны віруючі в молитвах дякують
Господу Богу за поміч при добудованю храму
і выпрошують од Всевышнього його благословіня про вшыткых, котры го будовали, помагали матеріалныма або фінанчныма дарами.
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čír//y 1 (čistý, priehľadny) чíстый, прозрáчный; ~a
voda прозрáчна вóда; hovoriť ~u pravdu говорити
чíсту прáвду 2(skutočný, ozajstný/ дíйсный,
оправдивый, пóвный; ~ nezmysel оправдива
несмысéлность
číry-čáry expr. чарбанина, чмаранина; číry-čáry po
papieri robiť чмáрати по пáпiрі
číselník –a m ціфéрник, ціферблáт; svetielkujúci ~
світячій ся ціфéрник
číselníkový ціфéрникoвый, ціферблáтный; ~
teplomer ціфéрниковый тепломíр
číseln//ý ціфрóвый; ~é údaje ціфрóвы дáны
čísi zám. чійсь, чійсь-то; čiesi kroky чíїсь-то крóкы
číslic//a –e ž цíфра; arábska ~ арáбска цíфра;
rímska ~ рíмска цíфра
čísl//o –a s 1 чíсло, цíфра; vysoké, nízke ~ велике,
малéньке чíсло; párne, nepárne ~ пáрне, непáрне
чíсло; smerné ~ орьєнтýюче чíсло; desatinné ~
десятинне чíсло, десятинна дроб; zlomkové ~
дробóве чíсло, дроб 2 нóмер, чíсло; inventárne ~
інвентáрный нóмер, інвентáрне чíсло; evidenčné
~ евідéнчне чíсло áбо eвідéнчный нóмер; popisné
~ domu порядкóве чíсло дóму; telefónne ~ чíсло
телефóну; ~ auta чíсло áвта 3 чíсло, великость; ~
topánok, košele чíсло топáнок, сорóчкы 4 нóмер,
чíсло (в концерті і т. п.); hudobné ~ музычный
нóмер 5 gram. чíсло; jednotné, množné ~ єднóтне,
мнóжне чíсло 6 (novín, časopisu) нóмер, чíсло
číslovací чіслíючій; ~ prístroj нумерáтор –а м
číslovač –a m tech. нумерáтор
čísl//ovať –uje –ujú nedok. чісловáти, нумеровáти; ~
strany rukopisu чісловáти сторóны рýкопису; ~ spisy
чісловáти, нумеровáти докумéнты, папíря
číslovk//a –y ž gram. чіслóвник; základné ~y
кíлькостны (основны) чіслóвникы; radové ~y
порядкóвы чіслóвникы; neurčité ~y невызначенокíлькостны (невызначены) чіслóвникы; určité ~y

Продовжіня
Словника в букві Ч

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

Юрій Панько

6

Ч

вызначены чіслóвникы; rozčlenovacie ~y громáдны
чіслóвникы; zlomkové ~y, zlomkový výraz, zlomok
дрóбны чіслóвникы; zložená ~ зложéный чіслóвник
čist//ec –ca m bot. чістéць –тця
čistiaci чістячій, очíщуючій; ~ prostriedok очíщуюче
срéдство, срéдство на чіщíня
čistiar//eň -ne ž чістярьня; chemická ~ хемíчна
чістярьня
čistič¹ -a m чістярь –я
čistič² -a m (stroj al. časť stroja) чістярь м , фíлтер
čistidl//o –a s чíстило, очíщуюче срéдство
čistin//a –y ž чістина, пóлянка; lesná ~ лíсна чістина,
пóлянка
čist//iť –í –ia nedok. 1 чістити, очіщáти; ~ šaty,
topánky чістити шмáты, топáнкы; ~ zuby чістити
зýбы 2 рафіновáти nedok. dok. очіщáти од
примішáнь, íншых вещéств; ~ naftu рафіновáти
нáфту 3 чістити; ~ jablko, zemiaky чістити ябко,
бандýркы; ~ niekomu žalúdok чістити дакóму
жóлудок
čist//iť sa –í sa –ia sa nedok. очíщовати ся, стáти ся
чíстым
čistk//a –y ž hovor. чíстка; robiť ~u проводити,
робити чíстку
čisto prísl. 1 чíсто; ~ vyprať bielizeň чíсто выпрати
шмáты; ~ sa umyť дóбрі áбо чíсто умыти ся 2
(bezchybne, správne, jasne, zreteľne) спрáвні, ясно,
бесхыбні 3 (o zvukoch) чíсто; ~ hrať чíсто грáти
4 лем, тілько; ~ odborná látka узкошпеціáлный
матеріáл; to je ~ moja súkromná vec тотó є чíсто мóя
влáстна річ
čistokrvný чістокрóвный; ~ kôň чістокрóвный кінь
čistopis –u m чістопис
čistopisný чістописный; ~ exemplár чістописный
екземплáр
čistot//a –y ž v rôzn. význ. чістотá; ~ tela чістотá тíла;
udržiavať ~u утримовати чістотý; jazyková ~ чістотá
языкá; panenská ~ невинность, чістотá, чéстность,
морáлность, непорóчность
čistotný чістóтный
čist//ý 1 чíстый; ~é šaty чíсты шмáты, лáхы;
~ ako sneh чíстый як сніг; ~á pleť чíста кóжа 2
(číry, rýdzi) чíстый, без примішáня; ~á vlna чíста
вóвна; ~é zlato чíсте зóлото 3 ekon. чíстый; ~ zisk
чíстый прибыток 4 (samý) сáмый; ~á špina сáма
нечістотá; ~á práca чíста робóта; mať ~é ruky мáти
чíсты рýкы áбо не шпінити рýкы; mať ~é svedomie
мáти чíсту сóвість; byť si s niečím na ~om мáти
яснé представлíня о чімсь; naliať ~ého vína hovor.
выложыти цілý прáвду; je ~ vzduch вшытко в
порядку; ніч не грóзить
čítač –a m чітáч

SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK 33. časť

čítan//ie –ia s škol. 1 чітáня, літератýрне чітáня;
známka z ~ia отмíтка, знáмка з чітáня 2 чітáня; ~
korektúr чітáня коректýр; zábavné ~ інтерéсне áбо
забáвлююче чітáня
čítank//a –y ž хрестомáтія, чíтанка, книжка на чітáня
čítankov//ý хрестоматíйный, чітанкóвый; ~é
vedomosti pren. книжкóвы вíдомости áбо знáлости
čítaný чíтaный, популáрный; tento autor je veľmi ~
тот áвтор є барз чітáный áбо тóго áвтора мнóгы
чітáють
čitár//eň -ne ž чітáрня; verejná ~ публíчна чітáрня
čít//ať –a –ajú nedok. 1 чíтати; ~ noviny, knihy,
časopisy чíтати новинкы, книжкы, журнáлы; ~
potichu, nahlas чíтати по-тихы áбо про сéбе,
нагóлос 2 ľud. (rátať) раховáти, зраховáти; ~ peniaze
зраховáти пінязі; ~ medzi riadkami чíтати мéджі
рядками; hovorí akoby z knihy ~al говóрить як кідь
бы з книжкы чíтав; ~ niekomu myšlienky чíтати чíїсь
дýмкы
čitateľ¹ -a m чітáтель м
čitateľ ²m mat. чіслíтель м
čitateľn//ý чітáтельный, выразный; ~é písmo
чітáтельне письмо
čitateľsk//ý чітáтельскый; ~á verejnosť чітáтелі
čiže 1 spoj. áбо, íншыми(-ма) словáми; то єсть; o
týždeň, ~ 3. mája о тыждень, то єсть 3-го мая 2 čast.
prísl. влáстні
čížik –a m zool. чíжік –а м
čižm//a –y ž чíжма; gumené ~ ґумóвы чíжмы;
sedemmíľové ~y сіммілёвы чíжмы, чíжмы-скорохóды
čižmár –a m чіжмáрь –я
čižmársk//y чіжмáрьскый; ~e remeslo чіжмáрьске
ремéсло, ремéсло чіжмаря
čižmárstv//o –a s чіжмáрьство, ремéсло чіжмаря
čkať čká čkajú nedok. чкáти; dieťa čká дітина чкать
čkať sa čká sa nedok. чкáти ся; dieťaťu sa čká дітині
чкать ся
článkonožc//e –ov m mn. č. zool. членистонóгы
článkovan//ý 1 членéный, складáючій ся з окрéмых
частéй 2biol. членéный; ~é steblo членéне стéбло 3
lingv. членороздíлный; ~á reč членороздíлна реч
člán//ok –ku m 1 огнивко; ~ reťaze огнивко
лáнца 2 anat. члéнок; ~ky prstov члéнкы пáлців
3 ekon. товáр, продýкт; potravné ~ky їстéвны або
потравинóвы продýкты; dovozný, vývozný ~ ввóзный
(íмпортный), вывозный (éкспoртный) товáр 4 статя;
úvodný ~ вступнá статя; publikovať ~ опубліковáти
статю 5 fyz. елемéнт; galvanický ~ ґалванíчный
елемéнт 6 práv. статя; zákonný ~ статí закóна
čľap cit. шлюп
čľapatý expr. спляснутый, припляснутый; ~ nos
припляснутый ніс
čľapkanic//a, čľiapkanic//a –e ž, čľapkanin//a,
čľiapkanin//a –y ž expr. шляпканíця –і ж,
шляпканина –ы ж
Дальше продовжіня Словника в букві Ч
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čľapk//ať –á –ajú, čľiapk//ať –a -ajú nedok. 1 (o vode,
daždi) шлюпкати, плюскати 2 (po troche sa vylievať)
вышлюпковати ся, выплюсковати ся; mlieko ~á zo
žochtára молóко выплюскує з дійникá
čľapk//ať sa –á sa –ajú sa, čľiapk//ať sa –a sa –ajú
sa nedok. шлюпкати ся, плюскати ся; deti sa ~ajú vo
vode дíти шлюпкають ся во вóді
čľapn//núť –ne –nú dok. hovor. 1 (spadnúť)
шлюпнути; niečo ~lo do vody штось áбо даштó
шлюпло до вóды 2 (šplechnúť) брызнути, плюснути;
voda mu ~la do tváre вóда брызнула ёмý до твáри 3
(trochu naliať) плюснути; ~la vody na dlážku плюсла
вóды на дылі
čľapot –u m плюсканя, шлюпканя
čľapo//tať –ce/-tá –cu/-tajú nedok. шлюпкати,
шлюпкати ся; kvapky ~cú na sklo квáпкы шлюпкають
на скло áбо по склі
člen¹-a m член; ~ rodiny член родины; ~ strany
член пáртії; dopisujúci ~ член корешпондéнт; člen
speváckeho zboru член áбо учáстник хóра; zoznam
~ov список члéнів
člen² -a m член; ~ súčtu mat. член выражíня; vetný
~ gram. член речíня; príznakový ~ protikladu lingv.
маркірóваный член опозíції
člen//iť –í –ia nedok. членити, росчленяти
člen//iť sa –í sa – ia sa nedok. членити ся,
росчлéнёвати ся
členit//ý членитый, росчленéный; ~á výroba
росчленéна выроба áбо росчленéный выробный
процéс
člen//ok –ka m члéнок; nesiaha mu (jej ...) ani po ~ky
він (онá) не сягать ёмý (єй ...) áни по члéнкы; žabe
po ~ky žart. жáбі по ýха áбо члéнкы áбо од зéмлі не
видно
členovc//e –ov m mn. č. zool. членистонóгы
člensk//é –ého s члéньске; platiť ~ платити члéньске
člensk//ý члéньскый; ~ príspevok члéньске; ~á
legitimácia члéньска леґітімáція
členstv//o –a s 1 члéнство; ~ v demokratickej strane
членство в демократíчній пáртії
2 hromad. членóви
čliap//ať sa –e sa –u sa nedok. expr. 1 (máčať sa vo
vode) плюскати ся; ~ sa vo vode плюскати ся во вóді
2 (chodiť po blate, vode) шляпати, бродити, ходити
čln –a m лóдька; motorový čln моторóва лóдька;
záchranný čln захорóнююча лóдька; vlečný čln
влекýча лóдька, бáржа
člnkár –a m šport. лoдькáрь
člnk//ovať sa –uje sa –ujú sa nedok. лодьковáти ся
čln//ok –ka m 1 zdrob. лодíчка 2 odb. чeлнóк 3 bot.
лодíчка
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Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

Концертный конець рока
братіславского хору Кірілометодеон
Співацькый хор Кірілометодеон при Ґрекокатолицькім катедралнім храмі Воздвиженія св. Хреста
в Братіславі, котрый діріґує і умелецькы веде Ладіслав Саболчак, мав в новембрі т. р. повны рукы
роботы. Уж кінцьом октобра одспівав св. літурґію в церьковнославяньскім языку в Рімокатолицькім храмі св. Николая в Сенці вєдно з братіславскым священиком о. Станіславом Дігенещіком.
Л. Саболчак
По Святі вшыткых святых (10.
10.) хор быв участником хорового фестівалу Храмова пісня,
котрый ся одбывав в рамках ХІ.
Ґораздовых днів храмовой пісні
во Зволені.
О пару днів (14. 10.) мужска
часть хору выступила на премєрі
ораторія першого словеньского, на
музыку зложеного, літературного
діла ПРОҐЛАС з пера св. Конштантіна Філозофа. Діло сконпоновав
знамый і узнаваный музычный
складатель Євґеній Іршай. Премєра
была уведжена в рамках фестівалу
Нова словеньска музыка на великій концертній салі Словеньского
розгласу вєдно із Сімфонічным
орхестром Словеньского розгласу,
співацькым колектівом Лучніца,
сопраністков Евов Шушковов, басбарітоністом солістом Ґуставом
Белачком і діріґентом сімфонічного
орхестру Словеньского розгласу
Марійом Кошіком.

І

з пера Штефана Крушка вышло
в посліднім часі уж дакілько
інтересных публікацій. Днесь
собі приближыме дві найновшы
з них. Першов є Короткый словник русиньского діалекту села
Хмельова, Бардійовского окресу,
котру выдав вєдно із свойов довгорічнов приятельков і жытельков
Хмельовы Геленов Бріндовов.
Ту можеме найти вельо інтересностей, як наприклад історію села,
мена вызнамных Хмелівчанів як і
інформації о діалектах на Пряшівщіні, Маковиці і околіці, котры мала
вплив на язык Хмелівчанів. Головну часть книжкы творить список
слів, якы ся в тім реґіоні вжывали,
котрый є упорядкованый за азбуков. Но нелем тото, інтересны слова собі можеме выглядати і подля
тематікы їх вжываня. Ту собі можеме найти різны выразы родинных
одношінь, части тіла, міры, звірята, їдла, але і назвы, якы нашы
родічі і прародічі вжывали при
роботі, напр. при пряджіню, тканю
полотна, обробляню конопель,
лену ітд. Тота книжочка служыть
як велике посолство про молоду
ґенерацію, про котру уж вельо
слов є незнамых, бо процес словакізації тыж зробив своє. А ку
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17. - 18. новембра хор навщівив Пряшів, де ся першый день
представив публіці в рамках
ХХІ. Меджінародного фестівалу
духовных пісень выходного об-

ті в братіславскім коруновачнім
катедралнім Домі св. Мартіна,
з нагоды 30. валной громады европской сполупраці на акредітацію
з цілосвітовым обсаджіньом участ-

вембра) з нагоды свята Хріста
Краля.
Хор своїм діятельством –
літурґічным і концертным - хоче
віруючім і своїй публіці одкрывати красоту духовного богатства
літурґії выходного обряду і припоминати тых, котры нам Славянам
тоту красу принесли з далекой
Візантїї - св. Кіріла і Методія, котрых мена суть неодділнов частьов
назвы хору. Кінцьом рока 2012 хор
приготує різдвяный концерт під
назвов Славите єго, котрый буде
19. децембра в Братіславі (о 19.
год.) в рімокатолицькім храмі св.

▲Погляд на выступліня братіславского хору Кірілометодеон.

ників, котрый орґанізовала Словеньска народна акредітачна служба.
Місяць новембер хор завершыв недільнов св. літурґійов
в Катедралнім храмі Воздвиженія
св. Хреста в Братіславі (25. но-

Ладіслава, котрый є узко звязаный
із ґрекокатолицькыма віруючіма
в Братіславі, бо в минулости
одограв велику роль при формованю ґрекокатолицькой церькви
в главнім місті Словеньска.

Дві публікації присвячены
селу Хмельова

ту. В книжці можеме найти такы
звучны мена минулости як Александер Духновіч (священик, писатель, будитель, културно-освітній діятель), Александер Павловіч (ґрекокатолицькый священик,
поет), Наталія Корбова (режісерка, геречка і драматурґічка ТАД),
Осиф Корба (герець ТАД). Но
в книжці можеме найти і мена тых
котры репрезентують село дотеперь, напр. Штефан Крушко (автор книжкы і писатель), Маріянна
Железна (співачка, Лауреатка
многых співацькых фестівалів),
Марія і Патрік Шуркаловы (їх
отець походжать із Хмельвой і на
гармоніці допроваджать співацьке дуо дівкы і сына). Дочітаме
ся ту і о різных акціях, котры ся
в селі періодічно одбывають або
одбывали, звыкы із села і далшы
інтересности, котрыма ся село
Хмельова може попышыти
і котры суть про нього призначны.
Є то барз заслужна робота, котру
тот колектів зробив і мать як документ історії велику ціну, котра
буде свідительством про далшы
ґенерації. Цілому колектіву авторів належыть велике ДЯКУЄМЕ
нелем од жытелів села, але і од
сімпатізантів села ХМЕЛЬОВА.

ряду, а другый день, в неділю 18.
новембра, одспівав недільну св.
літурґію в церьковнославяньскім
языку в парохії Пряшів - Секчов.
21. новембра хор быв позваный
выступити на пріватнім концер-

М. Шуркалова

тому допомогли і выдобыткы модерной добы, котры запричінили
заник дакотрых предметів, роботы
а вєдно з тым і богатства понять
і слов.
Хмельова – Люде – Рокы
– Удалости, під таков назвов
вышла далша публікація, котра

розповідать о історії села, жывоті
його жытелів, котры ся і хоц лем
малым кусочком запоїли до його
розвитку, або даякым способом
шырили його добре мено. Авторами суть так само Штефан
Юрічків (Крушко) з Геленов
Бріндовов і колектівом, котры
ся заслужыли о вызначну робо-
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Позваня

ZDRUŽENIE
INTELIGENCIE
RUSÍNOV
SLOVENSKA
Vás pozýva na Jubilejný

10. PLES RUSÍNOV
V BRATISLAVE

Pozvánky

VÝTVARNÝ SPOLOK KOPA
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY V PREŠOVE

Vás srdečne pozývajú na

slávnostnú vernisáž výstavy

MEDZINÁRODNÝ MALIARSKY PLENÉR
SAKRÁLNEJ ARCHITEKTÚRY
Dňa 18. decembra 2012 o 16 00 hod. v priestore
AG GALLERY, Hlavná 66, Prešov
Účastníci plenéru:
Didyk, Gaj, Gajová, Lakomá, Machala, Mravec,
Semanco, Simková, Sokolová - Simková, Skakandij,
Smoľák, Volčko, Zubalová
V programe vystúpia: M. Mačošková, I. Kreta

Výstava potrvá do 30. 01. 2013
Realizované s ﬁnančnou podporou
Úradu vlády SR – Program Kultúra národnostných menšín 20l2

v

v

Dátum a miesto konania:

МІСТНА ОРҐАНІЗАЦІЯ РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ В ПРЯШОВІ

Sobota, 26. 1. 2013
o 19.00 h.,
Hotel SAFFRON 4*,
Radlinského 27,
811 07 Bratislava.

Вас сердечно позывать на

За орґанізаторів ся на стрічу з вами тішыть: Ф. Віцо і Д. Крішко.

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

З новых выдань:
Жывототворный Репеїв

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

8

info РУСИН [19I 2012]

Рождество в русиньскых
реґіонах

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

20/2012

Kúpu vstupeniek si môžete
dohodnúť na tel. č. 0905
451 273, 0902 921 166,
alebo na
rusyn@centrum.sk

Чекать на вас богатый Рождественный културный проґрам.
Окрем припитку не буде хыбовати коштованя русиньскых традічных
рождественых їдел. Потішыть нас кідь і вы на посиджіня принесете
скоштовати дашто з вашых рождественых шпеціаліт.

20/2012

Už tradične pre Vás
pripravujeme výbornú
zábavu v krásnych
priestoroch pri autentickej
rusínskej hudbe
s kultúrnym programom,
tombolou, plesovým menu
s polnočným rautom.

Акція ся одбуде
27. децембра 2012 (четверь) o 16. год. в рештаврації
„У БАБІЧКЫ“ (при Главній ул. ч. 80) в центрі ПРЯШОВА.

20/2012

Lístky sú už v predaji.
Cena lístka 60,- EUR.

ВІФЛЕЄМСКЫЙ ВЕЧУР

Чім быв оціненый
М. Караш

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

