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INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

info РУСИН

Сілвія Лисінова-Фечова,
шефредакторка Інфо Русина  

ФІНАНЦОВАНЯ 
НАРОДНОСТНЫХ КУЛТУР 
Є І ТОГО РОКУ КРІТІЧНЕ
Сітуація з минулого рока ся знова 
повторять, бо уж є септембер а мы 
од Уряду Влады СР не дістали 
ани евро! Кідь собі возьмеме, же 
календарьный рік мать 12 місяців, 
на котры є наплановане култур-
не і выдавательске діятельство 
народностных меншын, лоґічно 
з того выпливать, же фінанції бы 
мыли быти рівномірно розділены 
на цілый рік. Знаме, же фінанції 
в штатнім розрахунку были про 
народностны меншыны схвалены 
вєдно з проєктами, вдяка котрым 
можуть меншыны реалізовати свої 
актівности і выдавати пресу. Іншы 
орґанізації напр. Матица словеньска 
ці Словеньскый народный музей ітд. 
фінанції на свою роботу діставають 
періодічно. Русины ся не можуть 
сполігати на поміч споза граніці як 
іншы народности, бо свій домовскый 
штат мають на Словеньску. Із Сло-
ваками нас зьєднують довгорічны 
културны контакты і історічна судь-
ба. Зато в інтересі добрых одношінь 
бы Русины мали діставати фінанції 
як першы. Но на жаль, опак є прав-
дов. Дотачный сістем Уряду влады 
в порівнаню з попередніма практі-
ками МК СР є барз комплікованый, 
схвалены дотації іщі контролює 
далшых пять орґанів. Догоды під-
писує ведучій Уряду влады, значіть 
покы ся фінанції реально дістануть 
ку жадателям є конець календарь-
ного рока... Меджі тым ся іщі чекать 
на вшелиякы высловы од Европской 
унії і іншых орґанів, а то в тім змыслі, 
ці вышка дотації не порушує далшый 
закон. Притім нашы владны пред-
ставителі пересвідчіво твердять ор-
ґану - Раді Европы про народностны 
меншыны, же словеньскый штат 
рядні фінанцує народностны 
меншыны. Так то іде доокола а мы 
сьме фурт в позіції вічного чекателя. 
З того выпливать важный вопрос! 
Яке місце належить або яку роль зо-
гравають народностны меншыны на 
Словеньску?! 

Ґлоса

založená v roku 1990

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Ці ся нам любить або ні, літні вакації ся уж скінчіли. Любителі 
тепла собі тогорічне літо досправды ужыли. Красный літній 
час мали і участници дітьского літнього табора про русиньскы 
діти, котрый уж семый рік орґанізує Русиньска оброда на Сло-
веньску з фінанчнов підпоров Уряду влады СР – проґрам Култу-
ра народностных меншын 2013.

Цільом такых таборів, окрем 
актівного оддыху і забавы, 
є утримованя і розвиток 

материньского языка і културных 
цінностей русиньской народност-
ной меншыны, вести і учіти нашы 
діти познавати ідентічность і істо-
річне богатство Русинів.
Вшытко ся зачало в неділю 

11. авґуста 2013, як до рекреач-
ного заряджіня Александер на 
Сниньскых рыбниках ся зачали 
сходжати діти з окресів Барде-
йов, Гуменне, Меджілабірці, Вра-
нов над Топльов, Снина, Строп-
ків і з міста Міто під Дюмбєром, 
жебы пережыли сім літніх днів 
в прекраснім просторі выновеных 

Сниньскых рыбників. А ку тому, 
тоту область характерізують, 
же мать найчістішый люфт на 
Словеньску. Орґанізаторы ся на-

РУСИНЬСКЫ ДІТИ 
на Сниньскых рыбниках

Tекст і фото: В. Оцетнікова

►с. 2

РУСИНЬСКА ОБРОДА 
НА СЛОВЕНЬСКУ
в сполупраці 

з Крайскым школскым 
урядом в ПРЯШОВІ

ВАС СЕРДЕЧНО 
ПОЗЫВАЮТЬ НА

14. річник цілословеньского 
конкурзу в декламації русиньской 

поезії, прозы, властной 
творчости i новых поетичных 
жанрів в русиньскім языку - 

Духновічів Пряшів 2013, 
котрый ся одбуде 

13.9.2013 од 9.00 год. в Театрі 
Александра Духновіча 

в Пряшові

ПРОҐРАМ:
9. 00 - Святочне отворіня Духновічо-
вого Пряшова (председа РОС)
9. 30 - 11.00 - Конкурз участників         
в окремых катеґоріях і жанрах
11. 00 - 11.30 - Културный проґрам: 
Дуо Шуркаловых із Бехерова 
11. 30 - 12.30 - Продовжованя конкура
12. 30 - 13.30 - Обід про участників ДП
13.45 - Славностне оцініня 14. 
рiчника Духновічового Пряшіва 
(председа пороты)
14.00 - Славностне выголошіня Лав-
реата Духновічового Пряшова 2013
14.15 - Выголошыня выслідкiв цілос-
ловеньского конкурзу подля окремых 
катеґорій і жанрів
14.45 - Закінчіня
Модераторька акції Марія Шуркалова  

Ціны до конкурзу даровали: 
пріматор містa Пряшів і Пряшівскый 
самосправный край - одбор културы.

Акція реалізована за фінанчной 
підпоров Уряду Влады СР

- проґрам Култура народностных 
меншын 2013

▲Літня указія молодых  русиньскых  
красавіць.
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магали приготовити про дітей 
в таборі богатый проґрам, жебы 
быв пестрый і інтересный, нуда 
там вера не мала місце. Ку лiту 
істо належыть і вода а той собі 
русинчата ужыли досправды 

дость. Ареал біокупалиска ну-
кать нелем купаня, але і много 
атракцій, котры сьме не могли 
не выпробовати. Найвеце собі 
діти ужыли тобоґан, шмыкалкы 
і водный фотбал, котрый за-
інтересовав як хлопців, так і ді-
вчата. Даколи собі діточкы од-
скочіли і до дiтьского сектора на 
трамполіны, лановку, гомбалкы... 
Но табор ани з далека не быв лем 
о купаню, бо заряджіня Алексан-
дер притягує і іншыма актівностя-
ми, в будові і в близкій околіці. На 
гріску была нетрадічна шпортова 
олімпіада, не хыбовав фотбал, 
выбияна і конкурз в столнім те-
нісі, о котрый проявили інтерес 
векшынов хлопці. Дівчата ся в тім 
часі заподівали модныма трен-
дами в чесаню. Зналости з при-
родознавства собі молоды участ-

ници табора зміряли в конкурзнім 
моніторі. Была то нелем научна, 
але і забавна акція о природі і в 
природі. В русиньскім таборі не 
міг хыбовати і русиньскый вечур, 
котрый ся ніс в режії Анны Мі-
гальововой (позн. ред.: бывша 
учітелька русиньского языка). 

Были і творчі ділні, де сьме ся 
зосередили на выробу дороцін-
ностей і дарунковых предметів, 
вытварный конкурз, мальованя 
на тіло ітп. Все добрі і позітівні 
наладжены діти собі дали зале-
жати і на выступі в русиньскім та-
лентарію. Потішыли нас красны 
співы талентованых дівчат 
Сімоны і Александры, заінтер-
есовав і Матуш своїма кузлами, 
выслухали сьме красну деклама-
цію і за горстку добрых фіґлів. 
Снина і єй околіця мать што 

понукнути вшыткым, а то нелем 
дітьскым навщівникам міста. Пе-
ресвідчіли ся о тім і участници 
табора при навщіві недавно зре-
конштруованого каштеля. Його 
історію, процес реконштрукції 
і сучасны актівности нам інтресно 
в русиньскім языку приближыла 

ПеадДр. Данєла Капральова. 
В ґалерії Андрія Смолака сьме 
мали можность стрітнути зна-
мого маляря і однести собі на 
памятку репродукції його образів. 
Дакотры собі образы купили, но 
наша Сабіна мала таке щастя, же 
образ, котрый ся їй барз любив, 

дістала од академічного маляря 
Андрія Смолака як одміну за 
одповідь в „блесковім конкурзі“. 
Добров вольбов была і навщіва 
села Осадне. Унікатну памятку 
під православным храмом – кріп-
ту - 1025 вояків успошых через 1. 
світову войну в роках 1914 – 1915 
віділи діти першый раз, а тот по-
гляд їм остане істо в памяти на 
довгы рокы. Дні в таборі утікали 
барз скоро а нас уж чекала „Ґар-
ден парті“ і завершалный кар-
невал з діскотеков. На опіканя і 
ґрілованя ся діти барз тішыли. 
На неформалну стрічу і бісіду 
з участниками табора пришли 
в тот підвечур і председа РОС 
В. Противняк, а барз міло нас за-
скочіли і панове Качмарь і Пажур. 
Приємну атмосферу вечера при 
огню дотворили гров на гармонікі 
і співанками, котры наконець спі-
вали вшыткы вєдно. 
Панове, і з того місця вам за 

вшыткых дякую. Карневал в та-
борі є уж краснов літньов траді-
ційов. По вступній презентації 
власноручно зробленых масок 

наслідовала порядна діскотека 
з рядным „діджейом“ Лукашом, 
Якубом і Додом. Тоты знали на-
мішати досправды добрый кок-
тейл літніх гітів і облюбленых 
русиньскых співанок. Налада ґра-
довала, была прекрасна. Главні 
дівчата танцьовали і співали ско-

ро без перервы. Послідня вечер-
ка, баліня куфрів, выміна адрес, 
контактів...
Чекало нас іщі оцініня 

цілотыжденного діятельства 
участників табора. В суботу пе-
ред одходом сьме в клубовні 
оціньовали вшытко, што сьме 
через тыждень робили, як ся ста-
рали о чістоту і порядок в хыжах. 
Не было чоловіка, котрый бы не 
здобыв даяку ціну. Каждому сьме 
як „бонус“ придали іщі малый 
дарунковый пакунок з фотоґра-
фійов на памятку. Што додати 
наконець? Вірю, же з табора собі 
дiти однесли тоты найкрасшы 
зажыткы. Многы спознали новый 
простoр і нашли новых камаратів. 
Жычу їм вшыткым вельо успі-
хів в школі. А в непосліднім ряді 
хочу в мені орґанізатора табора 
і в мені своїм подяковати А. Пат-
левічови за спонзорску поміч при 
забезпечіню автобуса на ціло-
денну екскурзію, М. Чорнанічовій, 
єй родині і персоналу заряджіня 
Александер за максімалну охоту 
і старостливость.

►c. 1: Русиньскы діти 

▲Матуш Зелінка з Кошыць указує свій інтересный чародійный кумшт.

▲Русинчата на екскурзії в Осаднім ся выфотили при популарнім русиньскім 
медвідьови.

▲Русиньска карневалова погода.
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Про інтерес уваджаме, же Губерт быв 
великым польовником, школярьом св. 
Ламберта і єпіскопом в Голандьску. 

Подля єдной леґенды Губерт на польованю 
збачів оліня, котрый мав меджі рогами хрест. 
Тото запричінило, же польовници го зволили 
за свого патрона. МУДр. В. Каліст за помочі 
камаратів і колеґів выбудовав капліцю за єден 
рік і сам єй фінанцовав. Є в околіці прекрасной 
природы а недалеко мать пан Каліст і хату. 
В інтерьєрі каплічкы ся находять мозаікы 
св. Губерта. Їх автором є академічный ма-
лярь ПгДр. Микулаш Ловацькый. Акція мала 
помпезный характер з богатов участьов лю-
дей, церьковных хорів і цілый час ся співало 
і бісідовало по русиньскы. Участників акції, мі-
джі нима і посланців МЗ в Бардейові, пришов 
поздравити і сам пріматор Бардейова МУДр. 
Боріс Ганущак. Подавав ся смачный ґуляш, 
вино і нихто не таїв хвалов на збудоване пре-
красне памятне діло. 

„Як молодый хлопець єм выріс в худобній 
господарьскій родині, ходив єм із коровами 
і все єм мав позітівне одношіня ку природі. 
А тото ня провадило цілый мій жывот аж доте-
перь. Много раз по тяжкій роботі, де єм даколи 
быв при породі дітины і 10 годин, єм потребо-
вав оддых. Все єм утікав до Бехерова на мою 
хату, де мам і свій польовницькый ревір. Ту єм 
начерьпав свіжу енерґію і пролюфтовав мозґы, 
но главні єм собі добрі оддыхнув. А тото было 
і мотіваційов выбудовати ту капліцю, котра бы 
была місцьом оддыху і задуманя ся над тым, 

што вшытко нам мати-природа давать. Зато єм 
вырішыв збудовати каплічку, котру сьме з мо-
йов женов присвятили св. Губертови. Мімо того, 
моїм желаньом є, жебы урны - моя і жены были 
уложены якраз до той капліці, бо не хочу іти до 
землі меджі хробаків...“ – повів з гумором Др. 
Каліст, котрый на марґо русинства додав: „Од-

маленька єм быв ведженый утримовати траді-
ції нашых предків, в моїм припаді русинства. 
Можу повісти, же єм гордый Русин і русинь-
ска бісіда ся стала неодділнов частьов мого 
жывота. А в тім быв моїм великым прикладом 
і МУДр. Василь Янко з Пряшова, котрый быв і є 
оправдивым Русином. Много раз сьме ся стрі-
чали і о многых проблемах бісідовали. Він, так 
само як я, походить з худобной родины, зато 
собі знать цінити вшытко, што нам природа да-
вать. А головне є, же ніґда ся не ганьбив зато, 
же є Русином. А вірте, же в днешній добі мать 
малохто такый дар.“ 
Про інтерес уваджаме, же Др. Каліст по-

ходить із 6 дітей зо села Кружльов, барде-

йовского окресу і сам є отцьом 2 дітей. Од 
1969 року, коли быв промованый за доктора 
робить в Бардейові як ґінеколоґ і породник. 
І чераз нашы новинкы му дякуєме за приєм-
не неділне пообідя, котре было лем доказом 
того, же русинство мать досправды вельо 
подоб.

Капліця св. Губерта 
на хотарі Бехерова 

Текст і фото: С. Л. Фечова 

11. авґуста 2013 в прекрасній природі русиньского села Бехерів ся одбыла 
незвычайна і інтресна акція. Єй ініціатором быв знамый бардейовскый ґіне-
колоґ і гордый Русин МУДр. Василь Каліст із свойов женов Марійов. В тото 
літнє недільне пообідя, за участи священиків з Бехерова - православного о. 
Яна Пілка і ґрекокатолицького о. Петра Галґаша - была посвячена капліця св. 
Губерта, патрона польовників.

▲Погляд на богату участь людей в хотарі  Бехерова.

▲ МУДр. Василь Каліст на славностній церемо-
нії витав вшыткых участників дакус нетіпічно, на 
параднім коню.

▲ Капліця св. Губерта, котра была посвячена  за 
участи священиків о. Яна Пілка і  о. Петра Гал-
ґаша.



4 www.rusin.skinfo РУСИН  [11/2013]

Kultúrno-mediálny servis Културно-медіалный сервіс

Проґрам Tеатру А. Духновіча на СЕПТЕМБЕР  2013 

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
(9. – 30. септембра 2013)
9. 9. 2013    ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00  Радіоновины  
11. 9. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00  Радіоновины
13. 9. 2013   ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00  Радіоновины
14. 9. 2013   СУБОТА
15.00 – 16.00  Музычны поздравы
15. 9. 2013   НЕДІЛЯ
09.00 – 10.00  Літурґія ҐКЦ Меджілабірці
16. 9. 2013   ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00  Радіоновины
18. 9. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00  Радіоновины
20. 9. 2013    ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00  Радіоновины
21. 9. 2013   СУБОТА
15.00 – 16.00  Музычны поздравы
20.00 – 21.00  Радіо молодых
21.00 – 22.00  Радіомаґазін 
22.00 – 22.30  Літературна релація. Поезія в музыці
22.30 – 23.00  Музыка народности 
23.00 – 23.45  Село грать, співать і думу думать.    
         Баєрівці, репріза
23.45 – 24.00  Музычна релація
22. 9. 2013   НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45  Бісіда кумів
19.45 – 20.00  Приповідка. Е. Костова: Шаленый    
         почітач 
20.00 – 20.30  Гітпарада русиньскых співанок 
20.30 – 21.00  Подобы жывота. Я. Сисакова, репріза
21.00 – 22.00  Радіомаґазін, репріза
22.00 – 22.30  Музыка народности, репріза
22.30 – 23.30  Радіо молодых, репріза
23.30 – 24.00  Гітпарада русиньскых співанок,     
         репріза
23. 9. 2013   ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00  Радіоновины
25. 9. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00  Радіоновины
27. 9. 2013   ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00  Радіоновины
28. 9. 2013   СУБОТА
15.00 – 16.00  Музычны поздравы 
20.00 – 21.00  Радіо молодых
21.00 – 22.00  Радіомаґазін 
22.00 – 22.30  Подобы жывота. П. Медвідь, репріза
22.30 – 23.00  Музыка народности
23.00 – 23.45  Бісіда кумів, репріза
23.45 – 24.00  Музычна релація
29. 9. 2013   НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45  Село грать, співать і думу думать,    
         репріза 
19.45 – 20.00  Приповідка. Е. Костова: О цапкови   
         Єреміяшови
20.00 – 21.00  Розгласова гра. Д.Ґінк: К. Івановна -   
         монодрама
21.00 – 22.00  Радіомаґазін, репріза
22.00 – 22.30  Музыка народности, репріза
22.30 – 23.30  Радіо молодых, репріза
23.30 – 24.00  Музыка народности, репріза
30. 9. 2013   ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00  Радіоновины

11. 9. o 19:00 на МС 
А. П. Чехов 
МЕДВІДЬ, СПРОСИНЫ
Режія: Марцел Шкырконь 
Єдноактовы комедії Медвідь (1888) 
і Спросины (1889) А. П. Чехова ся часто 
уваджають як неодділна часть єдного 
представителя. Зьєднує їх сполочна тема - 
одношіня мужа і жены, котре ся формує через 
пережываня баналных і незмыселных барьєр, 
якы кулмінують взаємнов наклонностьов. 
Далшым сполочным і позітівным моментом 
тых двох пєс є сміх од зачатку до самого 
кінця, котрый тоты дві пєсы спроваджать 
по вшыткых професіоналных і аматерскых 
театрах на цілім світі

18 .9. o 19:00 на ВС 
Максим Ґорький 
ВАССА 
Родинна гра
Режія: Светозар Спрушаньскый 
Силна жена, тверда обходничка і мати - 
Васса Железнова боює вшыткыма можныма 
способами, жебы утримати свою родину 
покопі. Пробує захранити свої неморесны, 
неспосібны і нещастливы діти перед упадком 
і сказов. Намагать ся аж монштруозні: думать 
главні на маєток і пінязі. Гра была написана 
в 1910 р. – як Ґорького реакція на неуспішну 
револуцію в Руську в 1905 р. Інсценація є як 
кебы поглядом через ключову дірку до дому 
єдной богатой русьской родины. А то зо 
вшыткым, што ку тому належыть: людьскы 
налады, детайлы многых сітуацій, котры 
часто бывають аж такого інтімного характеру, 
жебы їх чудже людьске око не мало відіти. Но 
зведава публіка, як свідок вшыткого таємного, 
ся істо такому лем потішыть. Признайме собі, 
же і мы векшыну жывота пережываме в своїх 
„шкатулках“, котры называме родинне гніздо. 
В часі, коли охабляме свої домашні просторы, 
переставаме быти честныма, но нашы „тайны 
ангелы“ не выходжають вонка вєдно з нами. 

Але ани „тaйны демоны“, суть одсуджены на 
дожывотный домашній арешт. На єдну з такых 
добродружных екскурзій вас через гру Васса 
і мы позываме. 

25. 9. o 19:00 на ВС 
Воїслав Савіч
ЧУЄШ, МАМО...
Режія: Любослав Маєра 
Гра молодого серьбского писателя Воїслава 
Савіча, в котрій автор на прикладі єдной 
родины вказує на траґічне недорозумліня 
і напругу в одношінях меджі окремыма 
членами той родины. Жебы автор обышов 
тяжкы і травматізуючі моменты, намагать 
ся родинны проблемы рішыти формов 
комедіалности. 

ПОЗЫВАМЕ НА ТЕАТРАЛНЫ СЕРЕДЫ!

Veľavážení a milí priatelia !

V poslednom čísle  INFO-RUSINA bol článok na kontaktné údaje pre pomoc reštaurova-
nia Šmigoveckého kostola! Vzápätí som číslo odoslala na kolobeh po ČR. Chcela by 
som Vás poprosiť! Keď je to možné, pošlite mi 1 výtlačok spomenutého článku, buď 

celý I-R alebo kópiu údajov. Rada by som to rozmnožila a rozoslala po republike. Šmigovec je 
moja srdcová záležitosť a rada to budem prikladať do pracovných i súkromných listov, preto 
ak nie je číslo I-R, tak celú stránku Šmigovca, ak Vás môžem poprosiť! Adresát je na pečiatke. 
Vašu tlač odoberám už 10 rokov a na počiatku ste zverejnili i nejaké moje „Východné cestopi-
sy“, ako to nazval pán Milan Rúfus.

Držím palce a ďakujem!
S úctou, Yvetta Kosmanová-Samsonová, Bratislava

Выступліня ТАД із гров МЕДВІДЬ, СПРОСИНЫ в реґіоні
15. 9. 2013 (неділя) о 14. год.  КД Нижня Єдльова
17. 9. 2013 (четверь) о 19. год.  Театер Талія, Кошыці 
22. 9. 2013 (неділя) о 16. год.  КД Хмельова
28. 9. 2013 (субота) о 18.год.  КД Нижній Мірошів
29. 9. 2013 (неділя) о 15.год.  КД Дубова

▲На фото С. Лисіновой погляд на унікатны 
выконы артістів ДАД-у в родинній грі Васса.
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Сферы інтеркултурныSféry interkultúrne

Выраз „ентропія“ значіть фізікалну 
велич, котра говорить о хаосі, якый 
в запертім просторі іщі наростать. 

Текст книжкы є о непорядку в сполоч-
ности, котрый запричінює неперестанне 
„людьске зло“.
Подобно, як у своїй першій публікації Кар-

патія, і теперь ся автор находить в краю 
Русиніїв/Лемків, в трикутнику, де ся стріча-
ють штаты Словеньско, Польско і Україна. 
Выужывать веце мотівів, котры зограли вели-
ку роль в Карпатії. Іде главні о маґічну силу 

природы, але і о нелінеарне плынутя часу. Но 
в жаднім припаді не іде о продовжованя по-
переньой книжкы.
Єден літературный крітік свого часу на-

писав, же лем малокотрому писательови ся 
подарить на выдареный дебут надвязати 
єднак якостнов другов книжков. В припаді Ма-
роша Крайняка можеме повісти, же Ентропія 
є якостні о дашто высе як Карпатія, котра зву-
чала чорніше і єй язык быв тяжкопаднішый.
В Ентропії ся Крайняк веце увольнив, хоць 

ани здалека не писав оддыхову літературу. 
Сучасно не хотів быти премудрітый і утримує 
здраву рівновагу меджі важностьов темы і не-
насилностьов єй опису.

А што властно М. Крайняка іншпірує 
дале писати?
Як собі автор надумать, же буде писати так, 

як то чує, втогды ся то про нього ставать барз 
слободнов платформов. Пишу зато, бо ня 
така слобода бавить.

Суть вашы властны зажыткы і носнов 
частьов Ентропії?
Дія в Ентропії є сурреалістічнє, є в ній 

вельо фікцій і самособов выдуманого. Но 
в дакотрых частях суть як основа спрацованы 
і оправдивы епізодкы. 

В Ентропії вжывате як опис і „дімензію 
простору карпатьского шаленства і сенті-
менту“. Што то з вашого погляду значіть?
Хотів єм тым знова повісти тото, што єм 

описав уж в Карпатії. Простор той части 
Карпат є довго позначеный силнов демо-
ґрафічнов деформаційов. Велика часть 
жывотаспособных людей одты фурт втікала 
і втікать. Зато лоґічно в тій области поступно 
взникать шпеціална „кліма“. Не хочу тым по-
вісти, же є там концентрація соціаных про-
блемів векша як даґе інде на Словеньску, 
але же мать свій властный характер.

Наконець іщі додаваме, же Ентропія і напе-
рек нелегкости темы і властного приступу ав-
тора, є книжков, котра через фіктівны особы 
Бука і Форела, переходжаючі карпатьскым 
простором, давать одповіді на почіны і спра-
вованя чоловіка в напятых сітуаціях, котры 
ся дотуляють каждого з нас. 
Публікація є доповнена ілустраціями Маре-

ка Ормандіка і вышла з выдавательства Trio 
Publishing, s.r.o. Братіслава, 2012 р. на 144 
ст. Вы, котры мате інетрес выбрати ся за по-
мочі ньой до русиньского ці лемківского світа 
і прожыти маґічне розповіданя о вині і тресті 
з минулости, а може і будучости, можете собі 
номіновану книжку на ціну Анасофт Літера об-
їднати на інтернетовых сторінках: 

www.triopublishing.sk 
або рівно в нашій редакції на тел. ч. 
051-7722889.

Село Велика Франкова лежыть в Спіш-
скій Маґурі, в долині Франковского по-
тока, окрес Кежмарок. Заложена была 

членами роду Берзевіці з Великой Ломніці 
на німецькім (шолтiскім) праві кінцьом 13. 
ст. В 14. – 20. ст. Велика Франкова ся в до-
кументах споминать під назвами Франку-
аґаса (1320), Франкова (1598), Франкова, 
Фронкова, Францк (1907), Велика Франкова 

(1920). В роках 1979–1990 была злучена до-
вєдна з Малов Франковов до єдного села 
Франкова. Од 1990 суть села знова окремо. 
Велика Франкова належала ку середньо 
великым селам Спіша. Жытелі ся в мину-
лости заподівали головно польногосподарь-
ством, пастырьством і рубаньом дерева. 
Од половины 16. ст ся розшырило хованя 
овець і худобы, кідь на северный Спіш, глав-

ні на Замаґуря, пришла волошска колоніза-
ція. Тогды ся у Великій Франкові (р. 1553) 
усалашыв пріор картузіаньского монастыря 
через шкултета Максіміліяна а вєдно з ним 
і русиньске жытельство. Тот факт приніс із 
собов і выходный церьковный обряд. Їх при-
селіня до Великой Франковы в 2. половині 
16. ст. было таке велике, же в 1562 р. ся село 
споминать, як „село Русинів“ (Віла Рутеніс). 
Но з причін, же належало ку панству в Чер-
венім клашторі, підлягло пізніше намаганям 
регольників. Ку латінізації допомогло і далше 
доселіня села копанічарьсков колонізаційов 
на переломі 16.-17. ст. В сучасности жытелі 
села суть переважно Словаци (98,86%), 
руськой народности є (0,86%) а польской 
(0,29%). З языкового погляду село належыть 
до области, де ся бісідує по ґоральскы. При 
посліднім зрахованю жытелів (2011) собі ру-
синьску народность не написав нихто з там 
жыючіх 350 людей.

М. Крайняк 
з книжков 
Ентропія  у фінале 
Анасофт Літера 
2013

Дві книжкы - дві номінації на ціну Анасофт Літера. Така біланція робить з Ма-
роша Крайняка вызначного автора новодобой словеньской літературы, котрый 
не обходить і области жывота Русинів. Першу номінацію на Ціну Анасофт лі-
тера і позітівный оглас на дебут Карпатія (2011) собі М.  Крайняк доволив 
інтерпретовати як уділіня серьйоозного мандату писати дале. Выслідком 
того  є найновша книжка Ентропія, котра є знова у фінале (інформовали 
сьме  о ній  в Інфо Русині ч.1-2013). 

С. Лисінова-Фечова

Што нас заінтересовало

ВЕЛИКА ФРАНКОВА: „село Русинiв“ (Віла Рутеніс)...
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Info Rusin vo sveteІнфо Русин у світі

На першім місці у нього такой по родині 
є сакрална гудьба. За пару років уж по-
ходив не мало світа з ґрекокатолицькым 

катедралным хором св. Йоана Крестителя 
з Пряшова. Быв і на фестівалі Червена ружа 
в русиньскім селі Руськый Керестур в Сербії. 
Через довгорічне приятельство з домашніма 
приніс позваня на тот популарный русиньскый 
фестівал в Сербії і про ФҐ Розмарія (Пряшів). 
А так сьме ся выбрали до Керестура, де нас 
уж очековали. Пан діректор, учітелі і делеґаты 
нас привитали і уквартельовали на інтернаті 
містной школы. Пані Любіца Няради нам по-
бісідовала о минулости і заміряню школы. 
Перша русиньска школа в Руськім Керестурі 
была выбудована при церьковнім хорі а по-
кровительство над ньов мала ґрекокатолиць-

ка церьков. Од року 1854 ту учів вызнамый 
педаґоґ Петро Кузмяк (походжіньом із села 
Фольварк, днесь Страняны в Старолюбов-
няньскім окресі, школа несе його назву), як 
в минулости, так і в сучастности ся на школі 
учіть в русиньскім языку. Основну школу на-
вщівлять 331 школярів. На середній школі ся 
учіть в сербскім языку, але продовжує і выука 
в русиньскім языку. Молодеж може штудова-
ти економіку зо заміряньом на турізмус. У тій 
середній школі є 250 школярів. Найміліше на 
містных жытелях мі быв (окрем погостинности, 
і скромности) їх русиньскый язык... По освіжіню 
собі вшыткы членове нашого ФК выпробовали 
проґрам і наступили до фарніцького мікробусу. 
Окрем шофера - костілника нам сполочность 
робив і председа Світовой рады Русинів пан 
Дюра Папуґа. Налада ґрадовала... По каждій 
співанці нас пан Дюра скушав, яку співанку 

знаме, або не знаме. Але не заскочів нас жад-
нов. Знали сьме вшыткы співанкы, на якы собі 
лем спомянув... В словеньскім селі Селенч нас 
уж чекали жытелі і школярі містной основной 
школы. При вступі до дому културы нас витав 
путач Музея людовой културы: ТУ ОЖЫЛА СЕ-
ЛЕНЧСКА МИНУЛОСТЬ. Малы школярі собі до 
проґраму, котрый быв в містнім КД, приготови-
ли інсценацію приповідкы Снігурка і сім карли-
ків.. По них наслідовав проґрам ФС Розмарія. 
По выступіню і аплавзі сьме ся згодли, же сьме 
собі танець і спів ужывали вєдно так добрі як 
і публіка, што не бывать так часто. Выконы 
нашых молодых танечників нас в дакотрых 
моментах сторгли аж так, же ся нам хотіло 
затляпкати вєдно з публіков... Нашій співаць-
кій ґрупі гостителі спонтанно занотили знаме 
Жывите людіє... Розбігла ся весела людова за-
бава. Вєдно грали музыканты єдного народа, 
але з двох країн...

Через наше перебываня в Сербії членове 
ФК Розмарія были і на св. літурґії в містній 
церькви, перешли уліцями Руського Кересту-
ра ітд. А потім уж было фінале, де в суботу 
вечур наслідовало наше выступіня на Ґалаве-
чері. Там керестурскый фолклорный колектів 
нам приближыв свадбяны звыкы, як чепіня 
невісты подля русиньскых традіцій. Розма-
рія принесла нашым краянам іскерку гумору, 
оріґіналны традіції і наладу, ку якій докажуть 
сторгнути лем Русины. Вірю, же на Пряшів-
чанів будуть навщівниці фестівалу Червена 
ружа іщі довго в добрім споминати. Перлічка 
наконець: Перша ряда сідадел тзв. ВІП была 
через цілый ґалавечірній проґрам обсадже-
на. Політіци містной справы собі не доволи-
ли одыйти. Были там аж до завершалного 
аплавзу. Вдячні і з інтересом слідовали діяня 
на сцені, што у нас не бывать часто.

Новы факты зо жывота 
краля поп арту А. Варголы

Новы факты із жывота краля поп арту 
Анді Варголы нам в тых днях до ре-
дакції Інфо Русин написав знамый 

русиньскый актівіста і музыкант Осиф Кеселіця 
The Andy WARHOL PoP ART Clubu із Свідника.

„Недавно сьме ся дізнали цалком новы 
факты о сестрі А. Варголы, котры не зна-
ють ани Америчане. Не хотів єм тому ани 
увіріти, же по тількых роках ся дадуть найти 
такы пресны детайлы о родині того славного 
умелця - нашого великана. Тот обяв є прямо 
сензаційов, бо спреснює і вывертать догады 
і гіпотезы з пресы, літературы і філмовых до-
кументів“ говорить О. Кеселіця. Дале дода-
вать, же „дотеперь ся думало, же Юлія, мати 
А. Варголы, могла прити о першу дітину Йо-
зефіну, старшу сестру Варголы, котра умерла 
іщі перед приходом до США в 1911 р. на Ниж-
ній землі. Но арґументы доказують, же ся не 
кликала Йозефіна але Марія. Не народила ся 
в 1911 але в 1912 році і жыла 33 днів. Суть на 
то урядны документы – родный лист (архівы 
і матрікы), де суть написаны і єй кресны ро-
дічі і священик, котрый єй крестив,“ твердить 
О. Кеселіця. Подля нього є похована в ріднім 
селі, но єй гріб ся до днешніх днів не утримав.

„Ани Михалови Бицкови, котрый ся подріб-
но довгы десятьріча заподівав выскумом А. 
Варголы і його родины, ся і наперек тому, же зро-
бив великый діл роботы і поставив на ногы Музей 
модерного уміня АВ в Меджілабірцях, не подари-
ло цалком до детайлів зістити родокмень нашого 
славного умелця. Про мене особно є то світова 
сензація,“ говорить О. Кеселіця, котрый свій час 
А. Варголови присвячує уж од 1987 року.

Мав Варгол русиньскых ці і жыдівскых 
предків...?

„Далшым барз інтересным і так само мало 
знамым фактом є споїня Варголы нелем з Руси-
нами на Словеньску. Бо по ґенеалоґічнім выскумі 
можеме конштатовати, же Варгол мать у своїм 
родокмені і жыдівского предка,“ твердить Кеселіця.
Про інтерес уваджаме, же А. Варгол ся наро-

див 6. авґуста 1928 р. як четверта дітина Андрія 
Вархолы і Юлії, родженой Завацькой, похо-
джіньом з русиньского села Микова недалеко 
Меджілаборець, в сучасности уж Стропківского 
окресу. В Меджлабірцях краля попарту і його 
діло припоминать Музей модерного уміня Анді 
Варголы (ММУАВ). Хоць днесь уж маме к діс-
позіції пресны даты (архів ММУАВ в Меджіла-
бірцях) о народжіню і смерти А. Варголы (6. 8. 
1928 – 22. 2. 1987), многы енціклопедії іщі фурт 
уваджають інакшы датумы. Но розсягла доку-
ментація в архіві ММУАВ єднозначно потвер-
джує Варголове русиньске походжіня.

Путoваня за Русинами 
на „долнякы“

Ева Грабкова, Пряшів

Як собі люде розумлять і взаємно ся підпорують з ласков і решпектом, так і ве-
льо вєдно докажуть. Так было і у нас. Особні познам пана Мішка Глівяка (позн. ред.: 
русиньскый подникатель і актівіста в Пряшові) і знам, што вшытко є охотный обі-
гнути і зарядити, а то вшытко з ласков і одданостьов свойому русиньскому народу 
і його неконечні красным традіціям. 

▲М. Глівяк (першый справа) головный ініціатор пути за Русинами до Войводины, якый там через ФҐ 
Розмарія лем потвердив свою велилу любов ку русиньскому фолклору. 

На основі жрідел О. Кеселицí спрацовали:   
С. Лисінова і М. Шуркалова 
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В пятніцю, 23. авґуста т. р. была офіціал-
но одкрыта IV. Русиньска ватра в селі 
Малый Липник. Зачала лекційов зна-

мого професора Осифа Сіпка з Пряшівской 
універзіты темов ЛінґвокултураРусинів. Ватра 
продововала музычныма выступами співаць-

кого дуа з ґітаровым допроводом з Кошыць 
і презентаційов проєкту Деревяны церькви 
на Словеньску, в Польску, на Україні і в Ру-
муньску. В тот день была офіціално одкрыта 
і выстава фотоґрафій русиньскых кроїв, 
сельскых ґруп і колектівів, котру презентовав 
етнолоґ Іван Чіжмарь зо Свідника. Наконець 
дня не хыбила і забава з гармоніков, котру за-
безпечів Мартін Караш.
В суботу о десятій годині зачав Сейм ор-

ґанізації молоды.Русины, де ся оціньовала 
робота окремых містных орґанізацій молодых 
Русинів, бісідовали на різны темы, постави-
ли перед себе далшый план роботы і были 
зволены новы представителі до окремых 
орґанів. Староновым председом орґанізації 
ся став Петро Штефаняк. Треба повісти, же 
Русиньска ватра в тім часі продовжовала 
шпортовыма дісціплінами, волейбаловым за-
пасом дружстев орґанізації молоды.Русины. 
Главный проґрам акції під назвов Заспівай-
ме собі двома голосами ся зачав вечур по 
18. годині. Поступно ся вычеряли ФК Руте-
нія з Братіславы, ґрупа Вородай з Великого 
Липника, співацьке тріо з Якубян, солоспіва-
ци Іван Чіжмарь зо Свідника, Мартін Караш 
з Камюнкы, Маріянна Железна Штовкова 
з Хмечльовой а з русиньскым поетічным 
словом, з властной творчости выступив Ми-
колай Коневал з Камюнкы. Наслідовав Вечур 
русиньскых голосів, де першым гостьом была 
Сімона Качмарьова, абсолвентка музычного 
конзерваторія в Братіславі, котра ся презенто-
вала як інтерпретка русиньскых народных спі-
ванок і музыкаловой сцены. Модерну музыку 
представила ґрупа Quadro Susanna од Лем-

ків з Польска. Концерт модеровав Владимір 
Чема, герець ТАД з Пряшова. В часі концерту 
прибывало до ареалу ватры штораз веце лю-
дей і вшытко ся готовило на запаліня высше 
сім метровой ватры. Выступіня молодых з ФК 
Кечера з Якубян із факлями было при того-
річну ватру сімболічне. Атмосферу прекрасно 
дотворив і парадный огньострой а о добру на-
ладу ся постарали музыканты з капелы Royal 
із своїм гостьом – капелов Song. Танечна за-
бава тримала до білого рана. 
В суботу ся зачала і красна духовна акція, 

ґрекокатолицьке одпустове свято в селі Чірч, 
тыж в русиньскім духу - чітаня євангелія, апос-
толів, і казаня по русиньскы. Была характеріс-
тічна гойнов участьов молодежі на чірчаньскій 
горі при капліці Успенія Пресвятой Богороди-
ці, де не хыбила св. літурґія і посвячіня воды. 
Ціла акція продовжовала і в неділю рано, коли 
головну літурґію одправляв ґрекокатолицькый 
помічный єпіскоп Мілан Лах. 
Богатый русиньскый вікенд продовжовав 

недільныма Славностями Русинів під градом 
в Старій Любовні. Тоты витали навщівників 
на ґрекокатолицькій св. службі Божій в церь-
ковнославяньскім і русиньскім языку у дере-
вянім храмі св. Михаіла Архангела в сканзені. 
Главным орґанізатором ту была Русиньска 
оброда на Словеньску. І ту навщівници мо-
гли відіти выставу Івана Чіжмаря зо Свідни-
ка, Миколая Корманика зо Старой Любовні 
і орґанізації молоды.Русины. В пообіднім часі 

зачав завершалный ґалаконцерт під назвов 
Ей, співайме Русины, де в богатім проґрамі 
выступили ґрупы Тихопоточан з Тихого По-
тока, мандолиновый орхестер з польской Пів-
нічной. А потім цілый амфітеатер розоспівала 
перша дама русиньскых народных співанок 
Марія Мачошкова. З великым аплавзом зо 
сцены сходив і ФК Вородай з Великого Липни-
ка а другый раз амфітеатер розоспівали Івана 
і Мартін Карашовы з Камюнкы. Завершалну 
точку за цілым русиньскым вікендом зробив 
ФК Рутенія з Братіславы, котрый здружує 
высокошкольскых штудентів – молодых Руси-
нів штудуючіх в Братіславі.

Треба повісти, же цілый русиньскый ві-
кенд в окресі Стара Любовня ся выдарив, 
вытримав і добрый час і вшыткы акції мали 
богату навщівность, а то нелем з окресу, але 
і споза граніць. І з погляду орґанізаторів мо-
жеме конштатовати, же так споєны акції суть 
выгодов з веце причін, з пропаґачного боку, 
меншы наклады і под. Главны проґрамы ак-
ції высылало нажыво русиньске інтернето-
ве радіо РУСИН ФМ. Тішыме ся на далшый 
русиньскый вікенд в 2014 році.

РУСЫНЬСКЫЙ ВІКЕНД 
В ОКРЕСІ СТАРА ЛЮБОВНЯ
Під таков назвов презентовали главны орґанізаторы серію акцій в часі од 23. 
до 25. авґуста в Малім Липнику, Чірчу і в Старій Любовні. Потвердило ся і то, 
же добрый час є успіхом каждой выдареной акції. В часі споминаного вікенду 
мали Русины богатство вшыткого – розмаїтой културы, поучіня, духовнос-
ти, шпорту і вольной діскузії. Але подьме шумні попорядку. 

Жебы і в долині 
смерти было весело
М. Шуркалова 

А досправды было... О то ся постара-
ли орґанізаторы красной акції якраз 
під назвов Жебы і в долині смерти 

было весело, котра ся одбыла 18. авґуста 
т. р. в селі Капішова, свідницького окре-
су. Богатый проґрам пришло посмотріти 
коло пять тісяч людей, котры ся зышли 
в просторах коло пожарной збройніці 
в Капішові. Проґрам, котрый модеровав 
Михал Ільканін, герець ТАД (позн. ред.: 
є і екстерным редактором телевізії ЙОЙ) 
одштартовав ДФК Маковічка зо Свідни-
ка. Уж тото выступліня розограло жылкы 
у вшыткых притомных. По выступах дітей 
пришли на ряд дорослы в подобі знамо-
го свідницького ФК Маковіца, ФК Топлян 
з Ґіралтовець і ФК Варґовчан з Ганушо-
вець над Топльов. По презентації велико-
го богатства фолклору людей потішыло 
і гуморне слово в поданю людового роз-
повідача Йожка Йожкы. Вечур чекали на 
участніків тзв. златы клинці проґраму. 
Тым першым, котрый зожав на акції єден 
з найвекшых аплавзів, было выступіня 
популарных КАНДРАЧОВЦІВ, котры сво-
їм парадным співом і темпераментнов 
музыков розоспівали цілу публікум на 
ціле село. По них сцена належала зна-
мій ґрупі ДРІШЛЯК, котрых спів і говорене 
слово розтрясли сміхом бріх неєдного 
участника. Наконець высупили на дочкы, 
котры значать світ, музыканты, якы того 
походили барз вельо і котры суть добрі 
знамы по цілім світі. Свої струны в Капі-
шові наповно розозвучали ЦИҐАНЬСКЫ 
ДЯБЛИ, котры своїм темпераментом 
дакотрых участників і розтанцьовали. 
Красна акція, котра тримала скоро 8 го-
дин, ся несла в духу гармонії, погоды 
і приятельскых одношінь людей. Уж те-
перь ся тішыме на далшый річник такой 
красной акції.

▲Участници могли відіти і богату выставу Івана 
Чіжмаря зо Свідника.

▲Оріґіналне і інтересне выступліня ґрупы Воро-
дай з Великого Липника.

▲М. Мачошкова і М. Караш собі ведно заспівали на 
русиньскім вікенді в окресі Стара Любовня.

М. Караш 
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На актуалны темы Na aktuálne témy

Културный проґрам одкрыв староста села 
Мірослав Рогаль, котрый подяковав 
вшыткым добродителям - спонзорам 

і орґанізаторам і уж на зачатку вшыткых по-
звав на далшый фестівал. По офіціалнім 
отворіню передав слово модераторці акції 
Марії Шуркаловій, котра мілым русиньскым 
словом привитала вшыткых участників 
і выступаючіх і коротко поінформовала о про-
ґрамі фолклорного пообідя в Біловежі. Потім 
ся уж вшыткы заслухали до красоты людо-
вого уміня, котре докаже каждого чоловіка 
приємні погладити на душі. Першый пункт 
проґраму не міг належати никому іншому як 
домашній ґрупі Біловежанка, котра уж довгы 
рокы шырить добрый хыр свого села а недав-
но до своїх рядів прияла і молоду співачку, 
солістку Марію Чічварову. Біловежанів при-

шло потішыти і знаме співацьке дуо Марія 
і Патрік Шуркаловы з Бехерова. Гуморным 
словом розвеселяв публіку герець Театру 
А. Духновіча в Пряшові Іґор Латта, котрый 
є знамый і з розгласовой релації Бісіда кумів, 
як кум Мачанка. Як всягды на добрім фестіва-

лі, ани ту не могли хыбити танечны колектівы. 
Того року ся на біловезькій сцені представили 
такой два - ФК ТОПЛЯН з Ґіралтовець і ФК 
ШАРІШАН з Пряшова, котры принесли до-
бру атмосферу, темперамент а нелем то. Їх 
выступліня потішыло і іншпіровало вшыткых 
участників таков силов, же дакотрым ся 
такой хотіло з нима затанцьовати. Штири 
годиновый маратон прекрасного співу і тан-
ця притяговав все веце людей, котры ся не 
переставали сходжати на акцію. Біловежанам 
ся тогорічный фестівал выдарив, а так ся мо-
жеме вєдно з нима уж теперь тішыти на його 
далшый річник.

� РОЖКІВЦІ, ОКРЕС МЕДЖІЛАБІРЦІ 
Село Рожкiвці в сполупраці з Русиньсков 
обродов на Словенську зорґанізовали 10. - 
11. авґуста 2013 1. річник ослав културы 
Русинів у селі Рожківці. На богату участь 
чекала незабытна русиньска атмосфера, 
прекрасна природа і богатый културный 
проґрам. В суботу ся одбыла Свята гу-
бертьска літурґія в ґрекокатолицькім храмі 
Покровы Пресвятой Богородиці, о 12:00 год. 
староста села М. Черемета прияв родаків 
і гостів, передав оцініня. О 14.00 год. зачав 
културный проґрам, в котрім выступили СҐ 
Сосна із Збійного, дуо Василенко-Блыха, 
народный розповідач Йожко-Йожка, ФК Ві-
горлат із Снины і ґітарове тріо вокал: Сійка, 
Овшяник, Яролін. Потім ся передставила 
СҐ Русиньскы голосы і акція продовжова-
ла людовов забавов з музычнов ґрупов 
Селект аж до білого рана. Неділя ся мімо 
іншых актівіт несла в шпортовім дусі, было 
і пообідя про маленькых і великых, де не 
хыбовали указії з польованя – як притягну-
ти звірів (серны, олені)... Русиньскый вікенд 
в Рожівцях быв з нагоды 535. юбілею од 1. 
документу о селі і 20. юбілею од заложіня 
Польовницького здружіня Святый Губерт. 
Покровительство над акційов перевзяв 
МУДр. П. Худік, председа ПСК і Інґ. І. Солей, 
посланець ПСК і пріматор Меджілаборець. 
Меджі притомныма гостями были і В. Про-
тивняк, председа РОС і П. Крайняк з Уряду 
Влады уповномочненого про народностны 
меншыны СР. 

� ГАҐЕНАВ, ФРАНЦУЗЬКО
О меджінародну пропаґацію Русинів ся 
в днях 19. - 25. авґуста 2013 постарали 
членове ФК Хемлон Гуменне, котры 
выступили на 54. річнику „Festival du 
Houblon“ в Гаґенаві у Французьку. Че-
рез своє перебываня ся представили із 
18 выступами і абсолвовали 2 фолклорны 

променады. На акції ся презентовали із 
земпліньскыма, шарішскыма і русиньскыма 
співами і танцями. А подля многых, їх участь 
на фестівалі была барз успішна і о акцію 
быв аж невіроятный інтерес. Про інтерес 
уваджаме, же на фестівалі ся зучастнило 
500 співаків, музыкантів і танечників із 13 
штатів пятьох контінентів. 

� БАЄРІВЦІ, ОКРЕС САБІНІВ 
25. авґуста 2013 ся одбыв Фестівал фол-
клору Русинів в Баєрівцях. На акції ся 
представило много фолклорных ґруп як: 
ФК Кечера з Якубян, ФК Скалка Юніор зо 
Шамброна, сестры Ліхварчіковы і іншы. 
Акція ся одбывала в просторах матерьской 
і основной школы в Баєрівцях. Приємным 
завершіньом русиньского побідя было 
выступліня популарных Кандрачовців вєд-
но з домашнім ФК Баєрівчан. Участників 
акції пришов поздравити і председа РОС В. 
Противняк і члены ВВ РОС. Акцію зорґані-
зовало село Баєрівці, де є основна школа із 
навчалным русиньскым языком.

� КРУЖЛЬОВ, ОКРЕС БАРДЕЙОВ
1. септембра 2013 ся у селі Кружльов 
одбыло Свято русиньскых традіцій і піс-
ні села Кружльов. Там в богатім културнім 
проґрамі выступили В. Кожена з Бардейова, 
сестры Маньковы з Кружльова, СҐ Ґерлахів-
чан із Ґерлахова, МСҐ і ЖСҐ Липка і іншы. За-
вершіньом проґраму быв выступ популарных 
Кандрачовців. Акцію зоорґанізовало село 
Кружльов з фінанчнов підпоров Уряду Влады 
СР-проґрам Култура народностных меншын 
2013. 

� ІНОВЕЦЬ, ОКРЕС СОБРАНЦІ 
В днях 6.- 7. септембра 2013 ся в селі Іно-
вець одбыв 4. річник славности св. Максі-
ма Сандовіча - Ґорлицького. Проґрам зачав 
у пятніцю Акафістом ку св. Максімови Сандо-
вічови і продовжовав Великов вечурньов із лі-
турґійов. Субота ся уж несла в дусі русиньско-
го фолклору під назвов: День русиньскых 
традіцій - співу і танців в Іновці. В проґрамі 
выступили сестры Угляровы із Жаковець, 
Сімона Федоркова з Ублі, СҐ Пайташе із 
Снины, ФК Вінічар із Собранець, ЖСҐ Поляна 
з Орябіны і іншы. Акцію зоорґанізовала право-
славна церьков в селі Іновець на челі з прот. 
П. Новаком, село Іновець на челі із старостом 
М. Поляком в сполупраці з Русиньсков обро-
дов на Словеньску. 

� ПРАГА, ЧЕСЬКА РЕПУБЛІКА
ОЗ Русины ЦЗ-Русиньска ініціатіва в ЧР 
в сполупраці з Домом народностных меншын 
в Празі готує на 12. септембра 2013 вернісаж 
выставкы фотоґрафій Іваны Яшміньской 
під назвов: РУСИНЫ. Акція ся одбуде в Домі 
народностных меншын в Празі 2 на Воцело-
вій ул. В проґрамі акції буде і документарный 
філм о Русинах в Чеській републіці. Документ 
є реалізованый в рамках проєкту Чеськой те-
левізії: „CІZINEC JE NAŠINEC“, в режії Вікторії 
Рампал Дзуренко. 

З русиньского 
ріхліка

Спрацовала: С. Л. Фечова

Богате 37. свято фолклору в Біловежі
Каждорічні ся в русиньскім селі Біловежа бардейовского окресу одбывать в авґусті 
фолклорне свято. Того року быв уж його 37. річник, котрый як і по минулы рокы быв 
богатый на красный спів, танець і музыку. Жычливым быв і час а так сонячне фол-
клорне пообідя притягло 12. авґуста 2013 за културный дім тілько людей, же запо-
внили цілый простор. 

М. Шуркалова

▲Домашня Біловежанка не сміла хыбовати на святі  фолклору в Біловежі.
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Na zaujímavé témyНа інтересны темы

Архієпархіалный одпустовый праздник 
ся одбыв 17.-18. авґуста 2013 на свято 
Успенія Пресвятой Богородиці. Так як 

все, пришла на нього велика кіль-
кость віруючіх із вшыткых кутів 
Словеньска. Зачало уж в субуту 
17. авґуста, коли Пряшівскый ар-
хієпіскоп Бабяк посвятив десять 
мініатур деревяных церьковок 
в мінісканзені Базілікы Мінор. 
По літурґії владыка Ян посвя-
тив і великы настінны мозаікы 
трьох благославеных єпіскопів-
мучеників Павла Петра Ґойдіча, 
Василя Гопка і Теодора Ромжы, 
як і регольного священика-муче-
ника Мефодія Домініка Тырчку, 
благославеного Яна Павла II, 
мозаікы Божого мілосердія, 
Свадьбы в Кані Ґалілейскій і мі-
лосердного Самарітана. Тоты 
фаребны і прекрасны мозаікы 
в жывотній великости прикрашу-
ють стіны Базілікы Мінор і у пут-
ників выкликали великый інтерес. 
В неділю одпустове свято продовжовало 
славностнов маніфестаційов на лютиньску 
гору, де ся од 10.год. одбывала архієрей-

ска свята літурґія, де головну проповідь мав 
кардінал Томко а головным служытельом 
быв єпархіалный єпіскоп владыка П. Руснак. 
Окрем великой силы путників было ту і мно-
го вызначных гостів напр. П. Худік, председа 
ПСК, П. Гадярі, пріматор Пряшова, І. Солей, 

пріматор Меджілаборець і много іншых по-
сланців. Літурґію в прямім преносі высылала 
РТВС 2 і радіо Лумен.

РУСИНЬСКЫ СПІВАЧКЫ 
НА АМЕРИЦЬКІМ ТУРНЕ

Найзнйаміша русиньска людова співачка 
Марія Мачошкова і далша русиньска 
співачка Беата Беґеніова-Федорюк 

(уж довшый час жыє в Америці) ся вєдно 
споять на своїм першім турне по великых 
америцькых містах. Супревод на акордеоні 
їм буде робити знамый музыкант Осиф Пірог 
з Пряшова. Є то першый раз, што ся тоты дві 
співачкы вєдно обявлять по скоро 20 роках од 
часу, коли співали на різных културных акціях 
на своїм ріднім Словеньску. 

Турне ,,Maria Mačošková in Concert“ 
• 8. 9. 2013 о 15:00 год – New Hazlett Theatre, 

Pittsburgh, PA
• 14. 9. 2013 о 19:00 год – Edison High 

School, Minneapolis, MN
• 15. 9. 2013 о 15:00 год – Mixon Hall at the 

Cleveland Institute of Music, Cleveland, OH
• 22. 9. 2013 о 15:00 год – St. Nicholas 

Orthodox Church, New York, NY

Марія Мачошкова, знама на нашій і меджі-
народній сцені як перша дама русиньскых 
людовых співанок, ся народила в русиньскім 
селі Потічкы. І днесь є на Словеньску нашов 
професіоналнов співачков і русиньсков акті-
вістков. Цілый свій жывот присвятила тому, 
жебы через русиньску пісню помогла лю-
дям порозуміти красоту і глубку русиньской 
културы. Веце як штири десяткы років стояла 
на професіоналній сцені з колектівом ПУЛС 
з Пряшова – найліпшым професіоналным 
умелецькым тілесом. В 1985 році єй быв мі-
ністром културы Чеськословеньска уділеный 
тітул заслужена умелкыня.
Беата Беґеніова Федорюк выступала 

з карпато-русиньсков людовов гудьбов од 
єй молодости на Словеньску. Народила ся 
в Меджілабірцях і вдяка єй таленту є знама 
в Европі і Америці. В сучасности выступать 
з клівлендьсков музычнов ґрупов Гармонія, 
з репертоаром, котрый загортать середньо-
европску і выходоевропску музыку. Ґрупа 
была в штатнім америцькім розгласі названа 
„музычнов дорогоцінностьов“.
Наконець додаваме, же турне ,,Maria 

Mačošková in Concert“ є выслідком спо-
лупраці орґанізацій североамерицькой кар-
пато-русиньской комуніты, Carpatho-Rusyn 
Society, Rusin Association of Minnesota і Slovak 
American Society of Washington, DC. А іщі єдна 
інтересность, непотверджены штатістікы од-
гадують, же найменше 600.000 Америчанів 
є карпато-русиньского походжіня.

„Днешній світ не аж такый планый, кідь 
меджі нами тілько молодых людей“...

Текст і фото: С. Лисінова-Фечова 

Повів у своїй проповіді на архієпархіалнім одпустовім святі в Лютині архієпіскоп і ме-
трополіта ґрекокатолицькой церькви на Словеньску, владыка Ян Бабяк, котрый за 
участи великой силы путників продовжовав: „Жывот є найвекшый дар чоловіка 
а Словеньско мусить вказати, же є за културу жывота а не за културу смерти. 
Робме вшыткы тот світ красшым главні тым, же будеме у своїх сердцях повны 
Господа. Дякую вшыткым молодым людям, котры ся ту днесь на лютиньскій 
горі зышли і котрых ту позвали їх родічі. На основі тых молодых людей відиме, 
же днешній світ не аж такый планый, кідь меджі нами тілько молодых людей. 
Ведь молоды люде суть будучностьов церькви і самого Словеньска“...

Спрацовали: С. Лисінова, М. Шуркалова 

▲ На лютиньскій горі – в першім ряді другый справа - П. Гадярі, пріматор Пряшова, в другім ряді 
першый зліва І. Солей, пріматор Меджілаборець. 

▲Зліва владыка Ян Бабяк, кардінал Томко і владыка П. Рус-
нак.
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Богатство Русинів Bohatstvo Rusínov

В тім чіслі вам нукаме цінный матеріал - список сел і міст на 
Словеньску. Матеріал є обробленый до коду на архівовання 
вшыткых фотоґрафій духовной і матеріалной културы Русинів, 
якы ся находять в електронічнй подобі в компютерах.
 У списку є при каждім селі наведено рік першого письмового до-
кументу, його заснованя і послідній перепис жытелів в 1912 р. 
Першы чісла значать цілкову кількость жытелів села при перепи-
сі населіня, а друге чісло кілько жытелів собі написало русинську 
народность, напр. в селі Б1. Баєрівці, СБ, (1366*), (306 / 227) *1 (362 
/ 104) *1 .
В селах, де собі нихто не написав русинську народность є наведено 
Ц2. Ціґелка, БЙ, (1414*), ( - / - ) *2 

A- А.
A1. Andrejova, BJ - А1. Андрійова, БЙ, (1355*), ( 362 / 104) *1
A2. Andrejovka – Андріївка

B- Б.
B1. Bajerovce, SВ – Б1. Баєрівці, СБ, (1366*), (306 / 227) *1 
B2. Banské, VT – Б2. Банське, BT, (1384*), ( - / - ) *2
B3. Barane – BR. Баране, БP
B4. Bardejov, BJ - Б4. Бардейов, (1241**), ( - / - ) *2
B5. Baškovce, SO – Б5. Башківці, СО, (1427**), ( - / - ) *2
B6. Becherov, BJ - Б6. Бехерів, БЙ, (1414*), (279 / 145) *1
B7. Belejovce – Б7. Белеївці, СК, (1600**), (23 / 17) *1
B8. Beňadikovce, SK – Б8. Банядіківці, СК, (1414*), (230 / 97) *1
B9. Beňatina, SO – Б9. Бенятина, СO, (1333*), (199 / 79) *1
B10. Blážov, КК - Б10. Блажів, КК, (Воєньскы просторы 1950 р. *3.
B11. Bodružal, SK – Б11. Бодружаль, СК, (1600*), (59 / 25) *1
B12. Bogliarka, BJ – Б12. Боґлярка, БЙ, (1430*), (136 / 29) *1
B13. Bokša, SP – Б13. Бокша, СP
B14. Borov, ML – Б14. Борів, МЛ, (1543*), ( - / - ) *2
B15. Brestov, HN – Б15. Бeрестів, ГЕ, (1543*), ( - / - ) *2
B16. Brestov, ML – Брестів, МЛ, (1434*), (105 / 30 ) *1 
B17. Brusnica, SP – Б16. Брусніця, СП, (1408*), (417 / 119) *1
B18. Bukovce, SP – Б17. Буковець, СП, (1346*), (524 / 176) *1
B19. Buková Hôrka, SP – Б18. Букова Горка, СТ, ( - / - ) *2
B20. Beloveža, BJ – Б19. Біловежа, БЙ, (1355*), (829 /415) *1 
B21. Bystrá, SP – Быстра, іСТ, (1405*), (30 / 25) *1
B22. Bžany, SP – Б21. Бжаны, СП, 1410*), ( - / - ) *2 
B23. Brežnička, SP – Б22. Березнічка, СП, (1430*), (135 / 53) *1
B24. Brežany, PО – Б23. Брежаны, ПО, (1329**), ( - / - ) *2
B25. Brezovka, BJ – Б24. Брезовка, БЙ, (1553*), ( - / - ) *2
B26. Brezovec, SV – Б25. Брезовець, СВ, (1600*), (49 / 34) *1

C- Ц.
C1. Cernina, SK- Ц1. Цернина, СК, (1414*), (578 / 257) *1
C2. Cigeľka, BJ – Ц2. Ціґелка, БЙ, (1414*), ( - / - ) *2
C3. Cigla, SK – Ц3. Ціґла, СК, (1414*), (108 / 61) *1

Č- Ч.
Č1. Čabiny, ML – Ч1. Чабины, МЛ, (1876**) (391 / 268) *1 
Č2. Čabalovce, ML – Ч2. Чабалівці, МЛ, (1494*), (358 / 162) *1
Č3. Čertižné, ML – Ч3. Чертіжне, МЛ, (1431*), (375 / 296) *1 
Č4. Červena Voda – Ч4. Червена Вода, СБ, (1956**), ( - / - ) *2 
Č5. Čirč, S Ľ – Ч5. Чірч, СЛ, (1330*), (1240 / 693) *1
Č6. Čukalovce, SV- Ч6. Чукалівці, СВ, (1567*), (158 / 117) *1

D- Д.
D1. Dara, SV – Д1. Дара, СВ, (1598*), ( - / - ) *2
D2. Davidov, VT – Д2. Давідов, ВТ, (1361*), ( - / - ) *2
D3. Detrík, VT – Д3. Детрік, ВТ, (1363*), ( - / - ) *2
D4. Dačov, SB - Д4. Дачов, СБ, 1338, ( - / - ) *2 
D5. Dobroslava, SK – Д5. Доброслава, СК, (1600*), ( 34 / 26) *1
D6. Dlhoňa, SK – Д6. Довгун, СК, (1618*), (69 / 14) *1

D7. Drіenica, SВ – Д7. Дрєніця, СБ (1343*) (До р.1948 Шома), ( - / - ) *2
D8. Driečna Маlá SP – Д8. Дрічна Мала, СП, ( - / - ) *3
Мала Дріешна – Земпл. Жупа, 
D9. Driečna, SP – Д9. Дрічна, СП, (1618*), ( - / - ) *3 
Велик. Дрічна Шаріш. Жупа, Потічок розділює.)
D10. Dubine, BJ - Д10. Дубине, БЙ, (1327**), ( - / - ) *2 
D11. Dubová, SK – Д11. Дубова, СК, (1355*), ( - / - ) *2 
D12. Dúbrava, SV – Д12. Дубрава, СВ, (1548*), (240 / 144) *1
D13. Duplin, SР – Д13. Дуплін, СП, (1379**), ( - / - ) *2 
D14. Dúbravka, SВ – Д14. Дубравка, СБ, (1548), ( - / - ) *2 
D15. Ďurďoš, VT – Д15. Дюрдьош, ВТ, (1363*), ( - / - ) *2 
D16. Ďurkova, S Ľ – Д16. Дюркова, СЛ, (1427), ( - / - ) *2 

E-E.

F- Ф.
F1. Falkušovce, МІ – Ф1. Фалкушівці, МІ, (1290), ( - / - ) *2 
F2. Fijaš, SK – Ф2. Фіяш, СК,
F3. Frička, BJ – Ф3. Фрічка, БЙ, (1618*), ( - / - ) *2 

G- Ґ.
G1. Gaboltov, BJ – Ґ1. Ґаболтів, БЙ, (1247), ( - / - ) *2 
G2. Gerlachov, BJ – Ґ2. Ґерлахів, БЙ, (1330-44*), (1038 / 241) *1 
G3. Gribov, SP – Ґ3. Ґрибів, СП, (1414*), (207 / 85 ) *1 
G4. Geraltov, PO – Ґ4. Ґералтів, ПО, (1334*), ( - / - ) *2 

H- Г.
H1. Habura, ML – Г1. Габура, МЛ, (1543*), (471 / 376) *1 
H2. Hačava, KE – Г2. Гачава, КЕ, (1409*), (228 / 60) *1 
H3. Hajtovka, SĽ – Г3. Гайтівка, СЛ, (1427*), (79 / 21) *1 
H4. Hanigovce, SВ – Г4. Ганіґівці, СБ, (1330*), ( - / - ) *2 
H5. Havaj, SP – Г5. Гавай, СП, (1403*), (406 / 288) *1 
H6. Havranec, SK – Г6. Гаврянец, СК, (1618*), ( - / - ) *2 
H7. Hažlín, BJ - Г7. Гажлін, БЙ, (1414**), ( - / - ) *2 
H8. Helcmanovce, GL – ҐЛ, Гельцманівці, ҐЛ, (1297*), ( - / - ) *2 
H9. Hervartov, BJ - Г9. Гервартів, БЙ, (1406), ( - / - ) *2 
H10. Hostovice, SV – Г10. Гостовіці, СВ, (1354*), (295 / 164) *1
H11. Hrabová Roztoka, SV – Г11. Грабова Розтока, СВ, (1568*), (63 / 51) *1
H12. Hrabovčík, SK – Г12. Грабівчік, СК, (1541*), (333 / 138) *1 
H13. Hrabské, BJ – Г13. Грабске, БЙ, (1353*), ( - / - ) *2 
H14. Hradisko, КК - Г14. Градиско, КК, (1300**), ( - / - ) *2 

Нукаме цінный матеріал 
- СПИСОК РУСИНЬСКЬІХ СЕЛ 
Іван Чіжмарь, етнолоґ



www.rusin.sk 11info РУСИН   [11/2013]

Informačný servisІнформачный сервіс

ŠANCA PRE ŠMIGOVEC 

H15. Hraničné, SĽ - Г15. Гранічне, СЛ, (1342**), ( - / - ) *2 
H16. Hromoš, SĽ – Г16.Громош, СЛ, (1600**), ( - / - ) *2 
H17. Humenné, HN - Г17. Гуменне, ГЕ, (1317**), ( - / - ) *2 
H18. Hunkovce, SK – Г18. Гунківці, СК, (1600*), (336 / 142) *1 
H19. Husák, SO - Г19. Гусак, СО, (1567**), ( - / - ) *2 
H20. Hutka, BJ – Г20. Гутка, БЙ, (1588*), (83 / 41) *1 

CH-X.
CH1. Chmeľová, BJ – Х1. Хмельова, БЙ, (1414*), (398 / 241) *1
(Do roku 1948 Komloša- До року 1948 Комлоша).
CH2. Chotča, SР –Х2. Хотча, СП, 

I- I.
I1. Ihľany, KK – Ігляны, КК, (1960**), ( - / - ) *2 
Выниклo споїньом села Маєркы 1307* і Стотинці 1307*).*4
I2. Inovce, SO - Іновець, СO, (1555*), (213 / 110) * 

J- Й.
J1. Jackova, - Яцкова
J2. Jakubany, SĽ – Й2. Якубяны, СЛ, (1322*), (2630 / 682) *1 
J3. Jakušovce, SР – Й3. Якушівці, СП, (1454*), (47 / 33) *1 
J4. Jalová, SV – Й4. Ялова, СВ, (1568*), (81 / 52)*1
J5. Jarabina, SĽ – Й5. Орябина, СЛ, (1329*), (881 / 472) *1 
J6. Jurková Voľa, SK – Юркова Воля, СК (1618*), (83 / 42) *1 
J7. Jedlinka, BJ – Й7. Ялинка, БЙ, (1567*), (77 / 38) *1
J8. Jakovany, SB – Й8. Якованы, СБ, (1314*), ( - / - ) *2 
J9. Jusková Voľa, VT – Й9. Юскова Воля, ВТ, (1390*), ( - / - ) *2 

K- К.
K1. Kalinov, ML - К1. Калинів, МЛ, (1604*), (292 / 236) *1
K2. Kalná Roztoka SV – Кална Розтока, СВ, (1568*) (562 / 411)*1
K3. Kaluža, МІ - К3. Калужа, МІ, (1336**), ( - / - ) *2 
K4. Kamienka, SĽ – К4. Камюнка, СЛ, (1342*), (1394 / 901) *1 
K5. Kapišová, SK – К5. Капішова, СК, (1548*), (411 / 138) *1 
K6. Kečkovce, SK – К6. Кечківці, СК, (1572*), (225 / 82) *1 
K7. Klenová, SV – К7. Кленова, СВ, (1548*), (522 / 388) *1 
K7a. Klenov, РО – Кленiв, ПО (1330*) (522 / 388)*1
K8. Kobylnice, SK – К8. Кобыльніця, СК, (1363*), ( - / - ) *2 
K9. Kojšov, GL – К9. Койшов, ҐЛ, (1368*), ( - / - ) *2 
K10. Kolačkov, SĽ – К10. Колачків, СЛ, (1312), ( - / - ) *2 
K11. Kolbasov, SV – К11. Ковбасів, СВ, (1548*), (90 / 71)*1
K12. Kolbovce, SР – К12. Колбівці, СП, (1408*), (188 / 69) * 
K13. Kolonica, SV – К13. Колоніця, СВ, (1567*), (582 / 361)*1
K14. Korejovce, SK – К14. Куреївці, СК, (1600*), (64 / 33) *1 
K15. Koromľa, SO – К15. Корyмля, СO, (1337*), ( - / - ) *2 
K16. Korunková, SР – К16. Корункова, СП, (1408*), (77 / 45) *1 
(До року 1955 Пуцак)*4
K17. Košice, КЕ – К17. Кошыці, КЕ, (1230**), ( - / - ) *2 
K18. Kozelec, - Козелец
K19. Kožany, BJ – К19. Козяны, БЙ, (1427*), ( - / - ) *2 
K20. Kožuchovce, SP - К20. Кожухівці, СП, (1618*), (69 / 31) *1 

KB21. Kraj. Bystrá, SK – КБ21. Крайня Быстра, СК, (1600*), (384 / 103) *1 
KP22. Kraj. Poľana, SK – КП22. Крайня Поляна, СК, (1600*), (213 / 69) *1 
KP23. Kraj. Porúbka, SK – КП23. Крайня Порубка, СК, (1582*), (55 / 41) *1 
KČ24. Kraj. Černo, SK – КЧ24. Крайнє Чорне, СK, (1600*), (82 / 51) *1 
KB25. Krásny Brod, ML –КБ25. Красный Брiд, МЛ, (1557*), (459 / 303) *1
K26. Kremná, SĽ – К26. Кремна, СЛ, (1342*), ( - / - ) *2 
( До року 1948 Кремпах)*4
K27. Krіšľovce, SР – К24. Крішлівці, СП, (1564*), (36 / 27) *1 
KO28. Krivá Oľka, ML – КО28. Крива Олка, МЛ, (1474**), ( - / - ) *2 
K29. Krivé, BJ – К29. Криве, БЙ, (1406*), (210 / 104) *1 
K30. Kríže, BJ – К30. Крижы, БЙ, (1600*), ( - / - ) *2 
K31. Krušinec, SP – К31. Крушынець, СП, (1543*), ( - / - ) *2 
K32. Kružlov, BJ – К32. Кружлів, БЙ, (1543*), (980 / 204) *1 
K33. Kružlova, SK- К33. Кружльова, СК, (1414*), (642 / 209) *1 
KH34. Kružlovská Huta, BJ – КГ34. Кружлівска Гута, БЙ, ( - / - ) *2 
K35. Kurimka, SK – К35. Курімка, СК, (1548*), (364/ 209) *1 
K36. Kurov, BJ –К36. Курів, БЙ, (1332*), (590 / 187) *1
K37. Kyjov, SĽ – К37. Кыйов, СЛ, (1390*), (729 / 3601) * 

L- Л.
L1. Ladomirov, SV – Л1. Ладомірів, СВ, (1568*), (313 / 171) *1
L2. Ladomirová, SK – Л2. Лдомірова, СК, (1414), (992 / 293) * . 
L3. Lascov, BJ - Л3. Ласці, БЙ, (1370**), ( - / - ) *2 
L4. Legnava, SĽ – Л4. Леґнава, СЛ, (1427*), (125 / 39) *1 
L5. Lenartov, BJ – Л5. Ленартів, БЙ, (1427**), ( - / - ) *2 
L6. Lipová, BJ – Л6. Липова, БЙ, (1540*), (84 / 59) *1
L7. Litmanová, SĽ – Л7. Літманова, СЛ, (1412*), (640 / 267) *1 
L8. Livov, BJ – Л8. Лівiв, БЙ, (1470*), (87 / 33) *1 
L H9. Livovská Huta, BJ – ЛГ9. Лівiвска Гута, БЙ, (1773*), (51 / 16) *1 
L10. Lomné, SP –Л9. Ломне, СП, (1369*), ( - / - ) *2 
L11. Lukov, BJ – Л10. Лукiв, БЙ (1264* ), ( - / - ) *2 
 (В р.1943 к Лукову припоєне село ВЕНЕЦІЯ з р.1410), 

Ľ- Ль .
Ľ1. Ľabovec, -ЛЬ1. Лабовец, ( - / - ) *2 
Ľ2. Ľutina, SВ - ЛЬ2. Люціна СБ, (1330*), ( - / - ) *2 

––––––––––––––––––––––––––––- 
*. Mikuláš Mušinka, Alexander Mušinka: Národnostná menšina pred záni-
kom ?, Prešov 2011.
**. Údaje čerpané z Wikipedie
*1. Štatistika
*2. Mesta a obce, v ktorých sa pri poslednom sčítaní ľudí nik nehlásili 
k rusínskej národnosti i keď v nich Rusíni žili, alebo aj žijú teraz..
*3. Воєньскы просторы 1950 р.
*4. Obce sa časom premenovali, alebo spojili s inou obcou.
*5. Села затопены водна надрж Старина а Домаша: Добра, Петеєївці, 
Валков
*6. Spomedzi nich 90% kompaktne žilo v 260 uvedených dedinách seve-
rovýchod. Slovenska.
Дальше продовжіня в ІР ч. 12 - 2013

V
erejná zbierka na záchranu dreveného gréckoka-

tolíckeho chrámu v Šmigovci z roku 1755 povole-

ná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. SVSO-

VVS3-2013/012927.

Účel zbierky: zabezpečenie odborných prípravných a re-

alizačných prác spojených s komplexnou obnovou dreve-

ného chrámu Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci - národ-

nej kultúrnej pamiatky v havarijnom stave.

Spôsob konania zbierky: zasielaním fi nančných darov na 

osobitný účet 2834914596/0200, VÚB a. s.

Termín konania zbierky: máj 2013–marec 2014

Termín predloženia vyúčtovania zbierky: 

do 30.04.2014

Usporiadateľ: Karpatské drevené cerkvi, n. o., Stakčínska 

755, 069 01 Snina, IČO: 45 739 749
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obroda na Slovensku 
s fi nančnou podporou Úradu 
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národnostných menšín 2013.

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Духновічів Пряшів 2013

11/2
013

Фестівалова сезона 
кулмінує

О далшій сполупраці 
РОС і МС

11/2
013

11/2
013

Партнерaмі Інфо Русина суть: 
www.rusyn.sk
www.holosy.sk

www.molody-rusyny.sk

ПОЗЫВАМЕ ДО ЦЕРНИНЫ

Русиньска оброда на Словеньску 
в сполупраці із селом Цернина 
(окрес Свідник) і Піддукляньскый 

освітній центер у Свіднику Вас сердчено 
позывають на фолклорный фестівал під 
назвов: Утримованя і шыріня богатства 
русиньскых предків.
Акція ся одбуде 14. септембра 2013 зо 

зачатком о 15. год. в сполоченьскій салі 
КД.

В проґрамі выступлять:
Дуо Мартін і Івана Карашовы з Камюнкы
Дуо Марія і Патрік Шуркаловы з Бехерова
ФК Маковіця із Свідника
ФК Тарка із Тарнова
Людовый розповідач Йожко Йожка
Модераторске слово буде мати Марія 
Шуркалова. 

Акція є реалізована з фінанчнов підпоров Уря-
ду Влады СР - проґрам Култура народностных 
меншын 2013. 

Sociálne 
info-okienko 
pre čitateľov
Aktuálnou informáciou v roku 2013 pre 

čitateľov (fyzické osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím) je výmena preu-

kazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov preukazom s neobmedzenou platnosťou 

vydaným pred 1.1.2009 končí platnosť 31.12. 
2013. Z toho vyplýva, že držitelia týchto preu-
kazov by sa počas kalendárneho roka 2013, 
najneskôr však do 31.12. 2013 mali dostaviť 
na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny (ÚPSVaR) v mieste svojho trvalého byd-
liska a vymeniť si tieto preukazy. Na úrade na 
požiadanie klienta sa vyhotoví nový preukaz 
a odovzdá pôvodný preukaz. Je potrebné do-
ložiť aj aktuálnu fotografi u o rozmeroch 3 x 4 
cm a občiansky preukaz. Po uplynutí zákonom 
stanovenej lehoty, teda po 31.12 2013 nie je 
možné vymeniť preukazy, ktorým sa skončila 
platnosť. Potom musí občan požiadať o pre-
ukaz na základe novej žiadosti o vyhotovenie 
preukazu aj s priloženými aktuálnymi lekár-
skymi nálezmi v novom konaní na ÚPSVaR 
v mieste svojho trvalého bydliska.

Mgr. Renáta Rusinková


