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Штефан Дрозд,
член ВВ РОС

ПОДЛЯ МЕНЕ - БІДА!
Бой кандідатів на пост пред-
седы ПСК перед телевізныма 
камерами быв многыма 
очекованый. Главні зо зве-
давости, як собі окремы 
кандідаты на тот серьйозный 
пост освоять актуалну потре-
бу змін в реґіоналній політіці. 
Бо така є уж пожадавка добы. 
Тяжоба сучастной неутішной 
сітуації в жывоті людей на-
шого реґіону все веце моро-
чіть головы і тискать до землі 
людей, родины, робітників, 
подникателів ці жывностників. 
Но главні обычайны люде 
суть одказаны на мілость і не-
мілость сучастных владарів 
цілой країны, нелем выходу 
Словеньска. Дашто ся і зро-
било, про дакого дость, про 
іншого мало або нич... Хто ся 
мать з того высомарити, ні?! 
Звыкли сьме, або ліпше повід-
жено, научіли нас поважовати 
тот час высше 20-ох років за 
добу слободы. Але і „слободы“ 
безтрестні циґанити, кламати, 
красти. Не сміють ся красти 
деклі з каналів, галузина з ліса, 
бо то нешумне і трестне. Но 
можуть ся красти міліоны 
в пріватізації зо штатных фі-
нанцій – то ся іщі ставате мі-

Ґлоса

založená v roku 1990

ДЕНЬ РУСИНIВ 
під Вігорлатом

►c. 2

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

►с. 2

В тот славностный день ру-
синьского слова і пісні ся на 
сцені вычеряли три ґенера-

ції выступаючіх – діти, молодеж 

і дорослы, што докопы творило 
аж 60 людей, а то з єдным ці-
льом – приготовити про участни-
ків красне пообідя і назабытный 
умелецькый зажыток. По скінчіню 

►с. 2

Власта Оцетнікова

Субота 12. 10. 2013 быв прекрасный сонячный день. І зато собі 
высоко ціниме вшыткых тых людей, котры присвятили свій 
вольный час і пришли на 3. річник Дня Русинів під Вігорлатом, 
якый ся одбыв в сполоченьскій салі Дому културы в Снині. 

Світова рада Русинів (Русна-
ків/Лемків) у повній мірі під-
тримує намаганя Влады і де-

путатів Верховной рады Україны 
у творіню договорів і їх залучіня 
до діятельства потрібных пунктів, 
якы поведуть до приятя Україны 
за члена Европской унії. Тоты 
вызначны і сістематічны пункты 
вымагать сучасна сітуація, жебы 
ся вшыткым жытелям Україны, 
в тім чіслі і Русинам, одкрыли 
можливости про перспектівный 
розвиток. А то главні в економічній 
і другых областях цілкового напо-
вньованя людьскых прав, котры ся 
днесь запроваджують у членьскых 
державах Европской унії. Із 
підпорным письмом підтримованя 
започатой роботы іщі раз підкрес-
люєме потребу вызнаня Русинів 
в Україні як окремого народа, 
односно меншинового народност-
ного складу Україны, як є уста-
новлено Европскыма договорами 
і Хартами, і як тоты документы 
дотримують державы в Польску, 
Чеську, Словеньску, Мадярьску, 
Румунії, Хорватьску і в Сербії. Так 
само жадаме вытворити простор 
на повноправный розвиток Руси-
нів на Україні, окремо в области 
освіты, културы, пресы і урядо-
вого вжываня русиньского языка 
словом і письмом в рамках Ев-
ропской харты о реґіоналных або 
меншиновых языків. Даны права 

ПІДПОРНЕ 
ПИСЬМО
Світовой рады 

Русинів
Владі Україны перед 
вступом країны за 
члена Европской унії

Завершална сцена проґраму. Взаді вшыткы выступаючі, впереді зліва: Ма-
рія Ґірова, В. Противняк і Власта Оцетникова, орґанізаторка цілой акції.
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Na aktuálne témy На актуалны темы

морядні серьйозным обчаном. 
Дакотры хыбы суть хыбами, 
іншы, тоты великы і основны, 
іщі все заслугами. Відиме, же 
біды вшелиякой сорты, нелем 
матеріалной, в нашім ПСК 
прибывать. Обсяг і змысел 
слов „верейна служба“ скоро 
вымер, не служыть людям але 
є комерціоналізованый. Квітне 
„єтребізмус“ (требало бы), гев 
там настане козметічна упра-
ва і то лем на отупіня острых 
гран, але основа рішіня про-
блемів уникать... На недобрі 
становлену діаґнозу, ніт ани 
одповідной терапії. Так чую 
і віджу нелем я, але бісідує ся 
о тім штораз голосніше і меджі 
людми. В корчмах, автобусах, 
при церькви, в накупных цен-
трах і под., з повздыхом, лем 
жебы не было іщі гірше. 
Перед камерами кандідаты 

на пост председы ПСК (аж на 
єден, два выняткы), што до 
становліня діаґнозы і гляданя 
выгодных рішінь про людей 
нашого реґіону, мене небарз 
пересвідчіли. Скорше наопак. 
Як кебы проблемы реґіону не 
мали політічный характер. На 
освоїня нагромадженых про-
блемів, їх обєктівізації, ясных 
і конштруктівных кроків допе-
реду, была то, на мій погляд, 
велика біда. Поверьхность 
і безконцепція. Зато сучастный 
шеф ПСК мав барз легку позі-
цію.
Найвеце ня од вшыткых за-

скочіло, же ся там ани раз не 
спомянула народностна політі-
ка, єй главный змысел. То зна-
чіть і нас Русинів, котры твори-
ме вызначну часть жытельства 
того реґіону. Никого „не торгло 
жылков“ як орґаны ВУЦ напо-
внюють свої компетенції при рі-
шіню такых проблемів як є роз-
вой културы Русинів, хоснова-
ня і шыріня русиньского языка, 
соціално-економічный розвой 
русиньскых сел і под., коротко 
повіджено – на якій уровни а ці 
вобще є розробленый даякый 
проґрам розвоя русиньской 
народностной меншыны в на-
шім краю! Най уж буде новым 
председом ПСК хоцьхто, Ру-
синьска оброда на Словеньску, 
як леґітімный заступця Русинів 
на Словеньску, буде по воль-
бах жадати ужшу взаємну ко-
ордінацію.

Ґлоса
►c. 1: 

славностного проґраму сьме з по-
койом сконштатовали, же ся нам 
то і выдарило. Постарали ся о то 
окремы выступаючі і фолклорны 
ґрупы нелем зо Снины, але і з 
околитых сел. Проґрам славност-
ні одкрыв председа Русиньской 
оброды на Словеньску В. Про-
тивняк а такой по ним своїма 
красныма співами потішыла ФҐ 
Рунянка з Рунины. Потім наслі-
довав дітьскый і молодежный 
блок, в котрім ся представили 
довгорічны успішны учасници 
цілословеньского конкурзу в де-
кламації русиньской поезії, прозы 

і властной творчости Духновічів 
Пряшів - Зузана Ґайдошова 
з Пчолиного і Ерік Ґунар із Ста-
щіна. По них выступила дітьска 
часть ФК Полонина пасмом „На 

малины“ з Улічской долины під 
веджіньом Домінікы Прочковой. 
Не хыбовали і домашні - ФҐ Дуга 
і співацьке тріо Яворина, ФК Зарі-
чанка із Стащіна і молодый гумо-
ріста Матуш Оцетник з Кленовой 
(тыж успішный участник Духно-
вічового Пряшова). З дівчатами 
з Улічской долины собі заспівала 
і Домініка Прочкова, котра была 
інціаторков обновліня ФК Поло-
нина з Уліч Кривого. Конець слав-
ностной акції належав нашым гос-
тям – облюбленій МСҐ Русиньскы 
Голосы з Гуменного під веджі-
ньом К. Гуняры, родака з русинь-
ского села Стащіньска Розтока. 
Они своє выступіня розділили до 

двох блоків. Окрем прекрасных 
і знамых русиньскых співанок 
Русиньскы голосы міло заскочіли 
участників і неменше знамыма 
модерныма співанками в шпеці-

алнім поданю в русиньскім языку. 
А же ся то вшыткым досправды 
барз любило свідчів порядні 
міцный і неутихаючій аплавз на-
конець їх выступіня. Проґрам 
модеровала знама русиньска пи-
сателька Марія Ґірова, Русинка 
тілом і душов, котра до проґраму 
приспіла і ціннов властнов твор-
чостьов – сердечнов поезійов 
і властныма співанками в роднім 
языку. За довгорічне діятельство 
і великый принос на русиньскім 
полі, за єй ціложывотну умелець-
ку творчость і дописоветельску 
актівность єй з нагоды недавного 
жывотного юбілею оцінив і пред-
седа РОС В. Противняк.

День Русинів під Вігорлатом, 
а то нелем про Русинів, зорґані-
зовала Містна орґанізація РОС 
у Снині з фінанчнов підпоров міс-
та Снина. Дякуєме!

►c. 1: День Русинiв...

Прекрасне выступліня ФҐ Полонина, котра была обновлена з ініціатіваы 
Д. Прочковой, яка діти допроваджать на гармоніці.

выпливають із Закона о основах 
державной языковой політікы 
на Україні (No. 5029-VI), прияты 
Верховнов радов Україны 3. юла 
2012 р., якы підписав і презідент 
Україны Віктор Янукович 8. авґуста 
2012 р. вєдно з Европсков хартов 
о реґіоналных або меншиновых 
языках, котру підписала і держа-
ва Україна. Тоты вымогы Світо-
вой рады Русинів ухвалив і XII. 

Світовый конґрес Русинів (Рус-
наків/Лемків), зреалізованый 12.-
14. юла (07.) 2013 р. в Мукачеві, 
Ужгороді і Сваляві на Україні, де 
было делеґатами ухвалено Про-
голошіня о правах Русинів на 
Україні (головно на Підкарпаті) 
на слободне выясньованя перед 
переписом жытельства на Укра-
їні і цілкове вызнаня ідентічности 
Русинів із вшыткыма правами, 
якы выпливають з европскых до-
кументів. В змыслі такого поступу 

і дотриманя єствуючіх Европскых 
договорів і Харт Світова рада Ру-
синів (Руснаків/ Лемків) підтриме 
намаганя Влады і депутатів Верхо-
вной рады Україны, якы приведуть 
Україну до членства Европской унії 
з повноправным i демократічным 
розвитком народностных маншын, 
в тім чіслі і Русинів.

Із почливостьов Дюра Папуґа,
предсeда Світовой рады Русинів 

(Руснаків/ Лемків)

►c. 1: Підпорне письмо...

В такім дусі, як урок споминань 
ся ніс харітатівный концерт, 
котрый зоорґанізовало ОЗ 

Колысочка під назвов Споминаня 
на ПгДр. Владиміра Любимова - 
„Співанка про Володю“. Акція ся 
одбывала 23. октобра 2013 од 
18,00 год. в кінi Скала в Пряшові. 
В богатім проґрамі ся представили 
Ганка Сервіцька, Нікола Юрашко-
ва, Александер Цап, ФК Розмарія, 
ЛГ Пряшівчан, МСҐ Келємешске 
фурмані з Люботіць, Дімітрій Кріш-

ко i вызначна русиньска діва Марія 
Мачошкова за гармонікового до-
проводу Іґора Креты. Тоты вшыткы 
за богатой участи публікы і екс-
целентного модераторского слова 

Ярославы Сисаковой пришли до 
кіна скала вздати почливость та-
кому вызначному чоловікови якым 
быв В. Любимов (* 1934 - † 2013).
Про інтерес уваджаме, же В. 

Любимов у своїх ціложывотных 
актівітах ся вызначнов міров 
заслужыв на приправі будучіх 
учітелів на ПдФ УПЙШ в Пряшо-
ві, як і на звышіню умелецькой 
уровни ПУЛС-у в роках 1982-
1983. Но найвысше оцініня В. 
Любимови належыть за скомпо-
нованя оперы Князь Лаборець, 
премєра якого ся одбыла в Ужго-
роді із міморядным огласом. 
Наконець уж лем додава-

ме, же вытяжок з концерту быв 
присвяченый родині В. Любимова. 
Честь його памятці!

„Співанка 
про Володю“
Текст і фото С. Л. Фечова 

▲Русиньскый актівіста Дімітрій 
Крішко (в середині ), котрый в день 
концерту ославовав свої народенины, 
собі окрем свого вытупліня з устнов 
гармоніков, наконець проґраму за-
танцьовав і заспівав з ФК Розмарія.
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Вольте Русинів!Voľte Rusínov!

Mnohé štatistiky dokazujú, že prešovský 
región sa zaraďuje medzi najchudobnejšie. 
Je tu najvyššia nezamestnanosť, najnižšia 
priemerná mzda, najnižší hrubý domáci pro-
dukt na obyvateľa, nebudujú sa nové cesty 
a existujúce sú v katastrofálnom stave. Nena-
plnené potreby ľudí, ich odchody za prácou, 
nevyužitý obrovský prírodný a ľudský poten-
ciál regiónu atď. Čo by ste v tomto smere ako 
potencionálny poslanec PSK vedeli garanto-
vať voličom?

Vychádzam z volebného programu kandidá-
ta na predsedu PSK pána Ing. Jána Hudacké-
ho. Jeho volebný program je veľmi dynamický 
a inovatívny a som presvedčený, že ho doká-
že za štyri roky aj zrealizovať. Ako poslanec 
by som chcel patriť do poslaneckého klubu, 
ktorý bude tento program realizovať. Aby som 
bol konkrétny. Chce zriadiť regionálnu agen-
túru na rozvoj investícií a obchodu zameranú 
na náš kraj, zo štrukturálnych fondov EÚ chce 
zabezpečiť podporu malých farmárov a zriadiť 
Mikropôžičkový fond pre malých a stredných 
podnikateľov, chce podporiť cestovný ruch, oži-
viť leteckú dopravu, budovať nové cyklotrasy, 
pre spropagovanie turistických lokalít budo-
vať rozhľadne, urýchliť prepotrebnú výstavbu 
rýchlostnej cesty R4 z Prešova cez Stropkov 
do Svidníka a na hraničný prechod do Poľ-
ska, nanovo obnoviť prípravu vládou Róberta 
Fica zrušenú prípravu výstavby cesty R9 Lip-
níky-Vranov-Humenné-Snina-Ubľa. Rovnako 
chce zriadiť efektívny úrad PSK v regióne Spiš 
a Zemplín. S programom Jána Hudackého sa 
stotožňujem a v rámci zverených úloh by som 
sa rád podieľal na tomto projekte zmeny správy 
nášho kraja. To by kraju a jeho občanom naozaj 
pomohlo.

Aké sú hlavné tézy Vášho volebného progra-
mu?

Môj volebný program vychádza z potrieb vo-
ličov z obvodu Prešov, za ktorý kandidujem. Tu 
som zadefi noval tieto priority: šetrenie a hospo-
dárne nakladanie s verejnými zdrojmi, efektívne 
čerpanie eurofondov, podporu národnostných 
menšín, vytvorenie systému prístupnosti dreve-
ných kostolíkov (cerkví) v čase turistickej sezó-
ny, zakúpenie nového autobusu pre umelecký 
súbor PUĽS, obnovu ciest patriacich do správy 
PSK vrátane rekonštrukcie ul. Solivarskej v Pre-
šove, propagáciu a obnovu kultúrnych pamia-
tok kraja, turistický rozvoj Národnej kultúrnej 
pamiatky Solivar a opálových baní na Dubníku 
a výstavbu cyklotrasy sídlisko Šváby- rekreačná 
oblasť Sigord.

Náš región je národnostne zmiešaný, kon-
krétne v Prešove majú sídlo viaceré rusínske 
inštitúcie a organizácie. Do akej miery sa 
chcete venovať rusínskej problematike? Čo 
je podľa Vás potrebné ako prvoradé urobiť 
pre Rusínov?

Vždy vychádzajme z kompetencií, ktoré daná 
inštitúcia má, v tomto prípade Prešovský samo-
správny kraj. Rád by som využil svoje skúsenosti 
z pôsobenia na Úrade splnomocnenca vlády SR 
pre národnostné menšiny a pracoval v Komisii 
kultúry a národnostných menšín PSK. V danej 
situácii by som v najbližšom období oživil návrh 
Rusínskej obrody na Slovensku, aby sa v kaž-
dom osvetovom stredisku, patriacom pod správu 
PSK, venoval rusínskej kultúre konkrétny osve-
tový pracovník. Prvoradú vec pre Rusínov, t. j. 
oživenie rusínskeho školstva, by malo urobiť mi-
nisterstvo školstva prijatím stratégie rozvoja ná-
rodnostného školstva na Slovensku. PSK však 
má v zriaďovateľskej pôsobnosti viaceré stredné 
školy. Preto nevidím dôvod, aby sme študentom 
stredných škôl nemohli plošne zabezpečiť a po-
núknuť výučbu predmetu rusínsky jazyk a kul-
túra. To, že za dvanásť rokov práce prešovskej 
VÚC-ky sa to nestalo, je veľkou chybou. 

Ako iste viete, dve významné rusínske organi-
zácie, Divadlo Alexandra Duchnoviča a Poddu-
kelský umelecký ľudový súbor patria pod VUC, 
preto ich aktívna podpora do doby nájdenia no-
vého modelu ich správy, bude mojou prioritou. 
Rovnako by som presadzoval, aby každá kniž-
nica patriaca pod VUC dostala fi nančný príspe-
vok na zakúpenie publikácií zaoberajúcich sa 
rusínskou problematikou a najmä existujúcich 
učebníc rusínskeho jazyka. Myslím si, že cez 
knižnice by bolo možné uviesť do života alterna-
tívny projekt Poznaj svoj jazyk a kultúru, ktorý by 
bol prospešný pre nás Rusínov, ale aj majoritu.

Je podľa Vás potrebné vybudovať dlho po-
lemizované tzv. národnostné centrum pre 
Rusínov, ktoré by patrilo pod štruktúru PSK?

Osobne si myslím, že samostatné centrum 
pre Rusínov bude ťažké presadiť. Sú tu totiž aj 
iné národnostné menšiny a tie budú chcieť rov-
naký model, čím vznikne istý odpor voči takejto 
iniciatíve. Treba si však uvedomiť, že Rusínom 
môže v budúcnosti zabezpečiť lepší model fun-
govania iba menšinová samospráva, po vzore 
menšinových samospráv v Maďarsku a Srbsku. 
To by samozrejme znamenalo utlmenie činnosti 
občianskych združení, vrátane Rusínskej ob-
rody, Rusína a Ľudových novín, ZIRS i ďalších 
združení a presun kompetencií a hlavne fi nancií 
na menšinové samosprávy. To, ako to doteraz 
funguje, by sa veľmi výrazne zmenilo, ale nový 
model fungovania menšinovej politiky by bolo to, 
po čom už dlhé roky voláme, aj keď to často ne-
vieme defi novať. Stále si myslíme, že aj súčas-
ný model môže dobre fungovať. No môj osobný 
názor je, že súčasný „mimovládkový systém“ 
nemôže dlhodobo zabezpečiť realizáciu rozvoja 
našej menšiny. Stačí totiž, že vláda zníži fi nanč-
né prostriedky pre rusínsku menšinu a je zle. 
Ale to už je rovina politiky a hľadaní politických 
riešení, ktoré musí odobriť vláda a parlament. 
Obávam sa, že rusínski lídri stále nevedia dešif-
rovať diagnózu a vidia iba do výšky fi nančných 
prostriedkov z dotačného programu Kultúra ná-
rodnostných menšín. Začnime hľadať reálneho 
politického spojenca, ktorý Rusínom zabezpečí 
fungujúcu a pre naše potreby najvhodnejšiu for-
mu menšinovej samosprávy! 

Štatistiky potvrdzujú, že účasť ľudí v ko-
munálnych voľbách sa ukazuje ako najnižšia. 
Prečo by podľa Vás mali ísť občania voliť? 

Demokratické voľby sú pre mňa povinnosťou 
a od získania volebného práva som svoj názor 
vyjadroval vo všetkých tipoch volieb či referen-
dách, ktoré boli na Slovensku od mojich 18 ro-
kov. Volebné právo je základným prvkom priamej 
demokracie a ja si ho vysoko vážim. Tá otázka, 
prečo ísť voliť (byť či nebyť), je fi lozofi cky zhod-
ná s otázkou, prečo si pri sčítaní ľudu uviesť 
rusínsku národnosť. Vyššie územné celky majú 
v kompetencii verejnú dopravu (zabezpečujú 
autobusovým dopravcom v kraji vyrovnávanie 
strát z poskytovania služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave a správu ko-
munikácií 2. a 3. triedy), kultúru (divadlá, ume-
lecký súbor, osvetové strediská, knižnice, múzeá 
a galérie, hvezdárne a planetária), vypracová-
vajú program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja kraja, majú vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti zariadenia sociálnych služieb 
s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity 
(zariadenia núdzového bývania, útulky, domov 
na pol ceste, rehabilitačné strediská, zariadenia 
podporovaného bývania a krízové strediská), 
školstvo (vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
majú gymnázia, stredné odborné školy, stravo-
vacie zariadenia, školské internáty, štátne ja-
zykové školy, školské hospodárstva), územný 
plán Prešovského kraja a zabezpečujú výkon 
miestnej štátnej správy na úseku zdravotníc-
tva ako prenesený výkon štátnej správy. Tieto 
a ďalšie zákonne kompetencie má v rukách vyš-
ší územný celok a preto by nemali byť nikomu 
tieto otázky ľahostajné. Preto treba zveriť tieto 
dôležité aspekty života v kraji zodpovedným ko-

Mgr. Peter KRAJŇÁK
- kandidát na poslanca Prešovského 
samosprávneho kraja za okres Prešov
V tomto vydaní Info Rusína Vám predstavíme Mgr. Petra Krajňáka (32) z Prešova, ktorého 
isto mnohí z Vás poznáte aj vďaka jeho aktivitám v rusínskom hnutí. Keďže sa 9. novembra 
2013 uskutočnia voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja (VÚC), položili 
sme mu pár aktuálnych otázok. Ešte pripomíname, že P. Krajňák v obvode Prešov kandiduje 
za koalíciu KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD s číslom 63.

►c. 7
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Проґрам Tеатру А. Духновіча на НОВЕМБЕР 2013 

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
(4. – 30. новембра 2013)

4. 11. 2013    ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины  
6. 11. 2013    СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины   
8. 11. 2013    ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
9. 11. 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: М. Ксеняк
22.30 – 23.00   Музыка народности 
23.00 – 23.45   Бісіда кумів, репріза
23.45 – 24.00   Музычна релація
10. 11. 2013    НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45   Село грать, співать і думу думать.   
          Порач
19.45 – 20.00   Приповідка. Е. Костова: Амадеус іде  
          домів
20.00 – 20.30   Гітпарада русиньскых співанок,    
          репріза
20.30 – 21.00   Літературна релація: Осамочены   
          біжці - 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   Музыка народности, репріза
11. 11. 2013    ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины
13. 11. 2013    СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
15. 11. 2013    ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
16. 11. 2013    СУБОТА
15.00 – 16.00   Музычны поздравы
17. 11. 2013    НЕДІЛЯ
09.00 – 10.00   Літурґія ҐКЦ Габура
18. 11. 2013    ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины
20. 11. 2013    СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
22. 11. 2013    ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
23. 11. 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. 
          З творчости М. Ксеняка
22.30 – 23.00   Музыка народности
23.00 – 23.45   Село грать, співать і думу думать,   
          Порач - репріза
23.45 – 24.00   Музычна релація
24. 11. 2013    НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45   Бісіда кумів
19.45 – 20.00   Приповідка. З. Ковалчікова: Як ся   
          влочкы вадили 
20.00 – 20.30   Гітпарада русиньскых співанок 
20.30 – 21.00   Подобы жывота, М. Ксеняк - 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   Музыка народности, репріза
25. 11. 2013    ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины
27. 11. 2013    СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
29. 11. 2013    ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
30. 11. 2013    СУБОТА
15.00 – 16.00   Музычны поздравы

6.11. o 19:00 на ВС 
Славомір Мрожек
ЛIТНІЙ ДЕНЬ
Режія: Якуб Нвота
Двоми хлопы ся стрітнуть по сезоні 
в дожываючім приморьскім літовіску. Обоє 
готовы на самовражду. Єдному з них ся 
в жывоті нич не дарить. Другый не мусить 
нич робити жебы мав успіх. Їх сполочну тужбу 
скінчіти зо жывотом нечекані перерве при-
ход незнамой красной дамы. Котрый з них 
є досправды тым нещастнішым? І котрому ся 
подарить здобыти красну даму? Тото вшытко 
ся дознаме у Мрожековій абсурдній траґікоме-
дії Літній день, котра розосміє сердечностьов 
і обычайностьов людьскых тужеб і мотівацій.

13.11. o 19:00 на ВС 
Фйодор Солоґуб
УБОГЫЙ ЧОРТ
Режія: Едуард Кудлач
Траґікомедія Убогый чорт од вызнамного 
представителя руськой модерны, сімболістіч-
ного писателя і прозаіка Ф. Солоґуба выникла 
як театралный перепис роману автора з та-
ков самов назвов. Гра одзеркалює бізарне 
бытя глубокой руськой провінції, де перевла-
дать циґанство, самолюбость, хамелеонство 
і шаленство. Обсяг гры є надчасовый і про 
сучастный жывот высоко актуалный. Своїм 
ґротескным аж абсурдным характером надвя-
зує на найліпшы традіції руськой літературы, 
репрезентованы такыма менами як Н. В. Ґо-
ґоль, Ф. М. Достоєвскый ці М. Й. Салтыков-
Щедрін.

20.11. o 19:00 на МС 
Карол Горак 
ЛА МУЗЫКА 
Режія: Растіслав Баллек 
Автентічна словеньска драма, котра на осно-
ві жывотной судьбы єдной родины захоплює 
сітуації цілого 20. сторіча. Інтересностьов той 
драмы є і факт, же музыка, котра є балзамом 
на душу про каждого чоловіка, в тім припаді ся 

ставать причінов траґедії цілой родины. 

27.11. o 19:00 на ВС 
Максим Ґорький 
ВАССА 
Родинна гра
Режія: Светозар Спрушаньскый 
Силна жена, тверда обходнічка і мати - Вас-
са Железнова боює вшыткыма можныма 
способами, жебы утримати свою родину 
покопі. Пробує захранити свої неморесны, 
неспосібны і нещастливы діти перед упад-
ком 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. Інс-
ценація є як кебы поглядом через ключову 
дірку до дому єдной богатой руськой 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 сві-
док 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, пере-
ставаме 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.

19. октобра 2013 ся в Ґрекокатолиць-
кім храмі Воздвиженія св. Креста 
в Пряшові на Секчові одбыв 3. річ-

ник Фестівалу храмовых хорів. В богатім про-
ґрамі выступили Храмовый хор Ставрос під 
діріґентькым веджіньом Е. Фушовой, Мішаный 
співацькый хор Глагол, під веджіньом Т. Кре-
ницького, Хор Хріста Краля під веджіньом Т. 
Гребіковой і Катедралный хор св. Яна Крес-
тителя під веджіньом В. Гріцовой. Гостьом із 
Братіславы быв Катедралный хор 
Кірілометодеон під діріґентьскым ве-
джіньом Л. Саболчака. Выступаючі 
хоры презентовали красоту співів 
выходного обряду, котры належать 
ку кіріломефодьскому богатству і до-
рогоцінностям духовной културы на 
Словеньску. „Ціньме собі тото бо-
гатство і розвивайме го, жебы не 
заникло і утримало ся про будучі 

ґенерації. Хоровый церьковный спів є як 
молитва, котров хвалиме Господа і проси-
ме го о поміч“- повів на марґо фестівалу о. Р. 
Бака, справця єпархіії Пряшів-Секчов. 
Наконець фестівалу зазвучала сполочна 

співанка І. Біліковского – Сотвори Господи. 
Сучастьов акції, на другый день у неділю, 
было і выступліня братіславского катедрално-
го хору Кірілометодеон на св. літурґії в храмі 
Воздвиженія св. Креста в Пряшові на Секчові. 
Орґанізаторы акції высловили пересвідчіня, же 
выдареный фестівал буде продовжовати і на 
будучій рік уж на його 4. річнику. 

В ПРЯШОВІ ЗВУЧАЛА КРАСА ХОРОВОГО СПІВУ
П. Крайняк, ст.

Популарна артістка ДАД Владиміра Брегова 
в драмі Ла музыка.
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Културный жывот РусинівKultúrný život Rusínov

Стріча з русиньскыма особностями 
културы і шпорту ся одбыла в субо-
ту, 26. октобра 2013 р. в Презіденть-

скій пиварні (в бывшій Верховині) у Пря-
шові. У тых просторах, де на стінах вісять 
образы вшыткых дотеперішніх презідентів, 
привитав участників стрічі Ф. Віцо і передав 
квіткы Анні Сімковій (83), котра цілый свій 
жывот присвятила професіоналній театрал-
ній сцені в ТАД, Марії Мачошковій, нашій 
найпопуларнішій солоспівачці ПУЛС-у і ака-
демічній малярьці Анні Ґайовій, котра ілу-
стровала многы русиньскы учебникы. Меджі 
цінныма гостями были і бывшы фотбалісты, 
котры вєдно з тренером Ф. Віцом творили 
фотбаловый тім ШК Карпатія (єствовала 
в роках 1969-1972 при Руськім домі), як па-
нове Лазорік, Семанцо, Маєрник, Пецух 
(на стрічу пришов аж з Гавая) і Ш. Крушко, 
котрый быв тайомником і масером в Карпатії. 
Споминали ся ту знамы мена і далшых фот-
балістів – Лабуна, братів Павловічовых, 
котры суть прямыма потомками нашого 
славного будителя Александра Павловіча. 
Споминаючі на шпортовы успіхы дав Ф. Віцо 
меджі учасників коловати богату кроніку Кар-
патії, в котрій ся находять інформації, статі 
і фотоґрафії з єй діятельства. На стрічу при-
шли і габурскы родаци – братя Тарчовы, 
вірны прихыленці нелем фотбалу, але і ру-
синьской културы. Старшый Александер, 
котрый жыє в Кошыцях, ходить із своїм 
сынком на цілословеньскый конкурз Духно-
вічів Пряшів а молодшый Станіслав робить 
в нашім ТАД у Пряшові. 
Пан Інґ. Дімітрій Крішко, з нагоды 95. річ-

ніці вынику Ческословеньска і Підкарпатьской 
Руси (28. октобра 1918), споминав на нелегкы 
часы, котры пережывав як тогдышній шту-
дент в Празі. „Повіли, же будеме підписовати 
благодарность (позн. ред: подякованя) Сталі-
нови. Підписовали сьме папірь без заголовку, 
а пізніше ся указало, же то была петіція за 
припоїня Підкарпатьской Руси ку СССР“ – по-
вів Д. Крішко, споминаючі на свої штудентьскы 
рокы і смутну сітуацію і про Русинів.

ІНТЕРЕСНЕ СПОМИНАНЯ НА МОЛОДЫ 
РОКЫ
Споминаня єдного іншпірує далшых, а най-

радше люде споминають на свої молоды 
рокы. Так было і на нашій стрічі в Пряшові. 
А же то было цалком інтересне, посудьте 
самы з далшых рядків.
Штефан Крушко, інакше і автор многых 

документарных книжок о оптації нашых лю-
дей до СССР (1947), собі весело заспоминав 
на його функціонарчіня в Карпатії як тайом-
ника і масера. В тім часі робив в шпыталю 
а мать на то і одборну освіту. „Днесь є цілый 
шпорт на пінязі. Тогды то было велике над-
хненя. Одмена про фотбаліста было мале 
пиво і булка. Дресы райбала моя жена а му-
сила їх носити аж до Ганіскы на гріско. Пред-
седом Карпатії быв Павло Нірода, того року 
бы мав уж 100 років. Не было пінязі ани на 
автобус а як сьме грали на словеньскім вала-
лі, кричали за нами – Руснаци...“ 
Анна Сімкова, наша красна дама теа-

тралной сцены: „... мати ня била як гада. 

Ші єм не мала ани 15 років. В школі єм 
выступовала, співала і декламовала. Там ня 
віділа тогдышня геречка УНТ (директором 
быв тогды Іван Гриць-Дуда) пані Лопатова. 
То ші Бенеш быв презідентом (позн. ред. – 
і його образ вісив на стіні, де была стріча) 
а пізніше (1945) єм з пані Бенешовов вєдно 
сиділа в Празі, де єм выступала. Ходили сьме 
і на Руськы балы до Чорного орла в Пря-
шові а сьме мали лем єдны чіжмы, та сьме 
собі пожычали. Як 17-річна уж єм ся выдала 
за Миколая Сімка, о 9 років старшого, він ня 
учів як штудентку. Я дотеперь жыю з театром 
і барз го люблю. Не можу выхабити ани єдну 
премєру. Даколи ня іщі закличуть до радіа на-
гравати до Бісіды кумів...“
Марка Мачошкова, наша співацька діва: 

„Прямо з ораня рылі єм як 16-річна ішла на 
конкурз до Пряшова з няньом. Першыраз єм 
ся везла на автобусі а было мі барз плано, 
фурт ня напинало... На конкурзі єм заспівала 
співанку Падать дождь... Няньо мі гварили: 
Марьо, грубше співай, бо ты ани не жена, ани 
не дітина... Як уж єм мала іти до Пряшова, 
нашы мі дали куфрік а мама мі ушыли ноч-
ну кошулю. Няньо барз хотіли, жебы єм ішла 
співати, бо в Пряшові повідали, же мі дадуть 
плат 800 корун. Нашы мі дали на драгу 50 

корун, бо собі думали, же уж достану пінязі 
в Пряшові. Купила єм собі єден банан а як єм 
до нього закусила та мі выстрикла щава, бо 
я не знала, же го треба найперше олупити... 
На першій прємєрі ПУЛС-у в 1957 році уж єм 
співала соло Заспівайме собі двома голоса-
ми... В колектіві мі шефове гварили, же ся 
мам засміяти і кліпкати. Та я дома тото про-
бовала перед зеркалом. „Ільо, наша Маря зо-
шаліла“ – гварили няньо мамі, як ня збачіли 
перед зеркалом ся выжґыляти...“ 
Доц. Інґ. Павел Шутяк, высокошколскый 

педаґоґ, робив і намістника на Міністерстві 
школства за міністрованя Штефана Хохола 
(1970-1976): „Тогды ся робив 5-річный план 
розвоя ЧСР, котрый мав быти схваленый 
16. Зїздом КСЧ. В готовленых матеріалах 
было выбудованя Пряшівской факулты під 
чаров, наконець ся і моїм причініньом тот 
проблем дістав меджі першы місця а так ся 
выбудовала і сучастна будова Пряшівской 
універзіты (140-мілійонова ставба). Днесь єм 
чекав веце нашых особностей, же ся з нима 
ту зыйду, і же высловлять свій погляд о роз-
дріблености нашой націоналной меншыны 
і порадять нам, як треба дале робити, бо 
нашы люде ся асімілують, заникать азбука...“
Мґр. Петро Крайняк, мол., русиньскый 

актівіста, найвысшый і наймолодшый посла-
нець Містьского заступительства в Пряшові, 
сучастный робітник на Уряді уповномоченого 
про народностны меншыны і етнічны ґрупы 
УВ СР. Споминав, як ся в 2001 році вєдно 
з Федором Віцом пустили до обновліня ШК 
Карпатії, але з 11 грачів было 9 Ромів, якось 
не быв інтерес з боку нашой молодежі. 
ЮДр. Петро Крайняк, ст., руиньскый акті-

віста і актівный дописователь до русиньской 
і словеньской реґіоналной пресы: „ Быв єм 
членом ВВ РОС, за председы Ш. Ладижінь-
ского і говорцом аж до 2006 року. Підпорую 
і намагу мого брата о. Ф. Крайняка, котрый 
вєдно із своїм колектівом перекладають церь-
ковну літературу, євангелія, требникы. Мер-
зить ня сучастна сітуація словакізації нашого 
красного обряду..“
Пряшівску стрічу обогатив спів Маркы Ма-

чошковой, гра на устній гармоніці Дімітрія 
Крішка а было што закусити і похлипати. 
Капустніця, хліб зо шмальцом і цібульов, 
шкваркова помазанка, колачкы, вода і півде-
ці. Было то досправды приємне споминаня, 
котре ся оплатити повторити і в будучности, 
бо Русины мають такых вызначных людей 
о много веце. 

ОСОБНОСТИ БІСІДОВАЛИ З ОСОБНОСТЯМИ
Анна Кузмякова, фото авторкы

„Зышли ся особности з особностя-
ми“ – сконштатовав наконець інтер-
есной стрічі Федор Віцо, председа 
пряшівской МО РОС, єй главный ор-
ґанізатор. А досправды, як єм оком 
зіркла на тварі вшыткых участників 
споминаной акції, доєдна належала 
знамому чоловіку, што про наше ру-
синьске діло зробив того дость або 
холем розшырив ряды тых, котры 
стояли в першій лінії.

▲На фото зліва: цінны гості стрічі – Анна 
Сімкова, Марія Мачошкова, Берцо Маєрник 
і Дімітрій Крішко.

▲Молодшу ґенерацію на стрічі творили, справа: академічна малярька Анна Ґайова з мужом і обідві 
дівкы Анны Сімковой.
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Z cirkevného životaЗ церьковного жывота

28. септембра 2013 ся 
православны віруючі од ско-
рого рана сходили ку новому 
Православному катедрал-

ному храму Успенія Пресвятой Богородиці 
і св. Йоана Мілостивого на уліці Чеськос-
ловеньской армады в Кошыцях. Тот день 
ся запише до новодобой історії Кошыць, як 
велике высвячіня першого православного 
катедралного храму. На святочнім акті брали 
участь многы высокы представителі штатных 
і церьковных орґанів. Із штатных преставите-
лів ту были Зденко Требула - жупан КСК, Ян 
Юран - директор церьковного одбору МК СР, 
Ладіслав Штєвко - Ґенералный конзул Руськой 
федерації про Кошыцькый і Пряшівскый край. 
За Ґрекокатолицьку церьков быв притомный 
Мілан Хаутур - кошыцькый єпархіалный єпіс-
коп. На челі православных єпархій были: 
Його Высокопреосвященство Растіслав, 
архієпіскоп пряшівскый і цілой Словакії. Він 
быв і головным святительом храму і Його 
Высокопреосвященство Ґеорґій, архієпіскоп 
михалівско-коыцькый. Із загранічных гостів 

быв притомный отець Константін з делеґаці-
йов із Православной церькви на Ціпрі. 
За красного осіннього часу в заповненых 

просторах храму і коло нього домашніма ві-
руючіма, але із сусідніх православных паро-
хій, зачав церьковный обряд высвячіня обхо-
дом коло храму. Церьковнославяньскый спів 
Катедралного хору під веджіньом Славкы 
Ксенії Рудачковой, перед запертыма дверя-
ми храму вєдно зо співом многых священиків 
і віруючіх вытворили при обряді прекрасну 
атмосферу. Першу Божественну літурґію 
у высвяченім храмі служыли архієпіскопы 
- владыка Растіслав і владыка Ґеорґій вєд-
но з духовенством з обох єпархій. Была то 
історічна і радостна довго очекавана хвіля, 
бо вшыткы церьковны обряды одтеперь уж 
будеме служыти в новім, а што є найголовні-
ше - у своїм храмі. По літурґії владыка Ґеор-
ґій у своїй проповіді высоко оцінив заслужну 
роботу многых віруючіх при будованю того 
прекрасного Божого Дому. Припомянув не-
єдну тяжку хвілю при рішіню різных пробле-
мів на тернистій дорозі будованя храму, но 
з помочов Всевышнього мы тото прекрасне 
діло завершыли успішно. На знак вдякы за 

выналожену немалу роботу і почливость при 
будованю храму, Владыка Ґеорґій передав 
ҐРАМОТУ дакотрым православным вірникам 
(Імріх Белейканіч, настоятель православно-
го храму і справця парохії, Владимір Спішак - 
декан міста Кошыці, кураторскый хор, Михал 
Зелізняк і отець Константін з делеґаційов із 
Православной церькви на Ціпрі). По святоч-
нім обряді высвячіня храму і Божественной 
літурґії вшыткым, котры помагали при будо-
ваню храму фізічнов роботов, фіначныма 
дарами або іншым способом, звучала в хра-
мі пісня „Многая і благая літа“. Потім при 
сонячній і теплій хвілі в просторах перед 
храмом чекало на віруючіх погощіня, котре 
приготовили нашы жены. Просиме в молит-
вах Всевышнього най нам Благословить 
тото наше діло, котре было збудоване на 
славу Божу і на радость і потішіня вшыткых 
православных віруючіх.

Šašová je veľkosťou malá, ale svojou sta-
robylosťou pozoruhodná obec v okrese 
Bardejov. Jej význam podčiarkuje sku-

točnosť, že patrí medzi najstaršie mariánske 
pútnické miesta v Prešovskej gréckokatolíckej 
archieparchii i na Slovensku. V posledných 
desaťročiach bol zaznamenaný vzrast záujmu 
o putovanie najmä u mladšej generácie, ale 
rozvíja sa i cezhraničná, tzv. pútnická turistika, 
a to najmä v prihraničných poľsko-slovenských 
oblastiach, nakoľko mariánsky kult a s ním súvi-
siaca ľudová zbožnosť má v obidvoch krajinách 
silnú a dlhodobú tradíciu. Tento vývoj nádherne 
odzrkadľujú slová poľského kňaza – básnika 
a mučeníka Jerzyho Popieluszka, spomenuté 
v úvode do knihy Šašová a jej zázračná ikona 
(o. František Dancák) „...lebo dnes väčšmi ako 
inokedy potrebujeme Matku... aby sme nestratili 
nádej.“ Hlavnou ideou projektu je teda podpora 
turistického ruchu v jeho nábožensko-pútnickej 
a tiež kultúrno-poznávacej podobe. Spoločné 
ekumenické liturgie a následné spoločenské 
programy a podujatia budú potvrdením histo-

rickej duchovnej a kultúrnej blízkosti rusínske-
ho a lemkovského obyvateľstva v prihraničnej 
oblasti. Podpora ľudovej zbožnosti, kultúry 
a vzájomného spoznávania ľudí a prírodné-
ho bohatstva prihraničného regiónu je jednou 
z mála možností ako ho zároveň ekonomicky 

oživiť. Obec Šašová chce v rámci schválené-
ho projektu vybudovať investične nenáročný 
vzhľadovo vkusný vonkajší amfi teáter a vytvo-
riť tak dôstojný priestor na slávenie liturgic-
kých obradov v čase konania pútí i v priebehu 
roka, s viacúčelovým využitím aj pre konanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí organizo-
vaných obcou Šašová, ktorých súčasťou budú 
aj spoločné cezhraničné aktivity s partnerskou 
gminou Sękowa. Areál bude architektonicky 
riešený ako malý amfi teáter s krytým pódiom 
organicky nenásilne včleneným do zvlnené-
ho terénu v nižšie položenej časti kostolného 
pozemku a s hľadiskom stúpajúcim smerom 
k vstupu do areálu, tak, aby výsledný výtvarný 
návrh ladil s prirodzeným reliéfom terénu. Sú-
časťou realizácie projektu sú nasledujúce akti-
vity: Vybudovanie viacúčelového amfi teátra, 
Ekumenická liturgia na pútnickom mieste 
v Šašovej s účasťou kňazov a pútnikov zo 
strany obidvoch partnerov (obec Šašová 
a gmina Sękowa), Konferencia a kultúrny 
program o histórii pútnických miest a tra-
dícii putovania v regióne obce Šašová 
a v gmine Sękowa. 

Высвятили Православный 
храм у Кошыцях
Інґ. Я. Фріцькый 

Projekt je spolufi nancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.

Pútnické miesto Šášová 
dostane nový vzhľad

Ing. Anton Repka

Prešovský samosprávny kraj na základe rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 č. 4/2012 zo dňa 13. 12. 
2012 rozhodol o schválení žiadosti obce Šašová o poskytnutie fi nančného príspevku z pros-
triedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu projektu „Podpora nábožen-
skej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnického miesta Prešov-
skej archieparchie.“ Partnermi obce Šašová pri realizácii projektu sú Gréckokatolícka cirkev 
- farnosť Ortuťová a Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej.

▲Pohľad na rozostavanú plochu a začatie prác pri  
vybudovaní  viacúčelového amfiteátra v Šášovej.
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Подьте волити! Poďte voliť!

Пан Штефан Дрозд (член ВВ за МО 
РОС Вранов н/Т) высоко позітівно оці-
нив співацько-музичну уровень і моде-

рованя (Мартін Караш) тогорічных дітьскых 
концертів цілословеньского конкурзу Співы 
мого роду (ґарант проєкту Мірослав Керека-
ніч). Подобно як минулого і того року, про не-
достаток фінанцій не быв зреалізовай конкурз 
про дорослых співаків, што є на шкоду того 
популарного і успішного проєкту РОС, котрый 
мать уж 12-річну традіцію. Подрібніше о кон-
курзі сьме писали в попередніх чіслах Інфо 
Русина.
О змінах, якы настали при орґанізованю 

тогорічных Славности Русинів під градом 
в Старій Любовні, бісідовав Мартін Караш 
(ґарант проєкту). До минулого року ся тот 
популарный фестівал орґанізовав все на 
свято Кіріла і Методія (5. юла). Того року, 
з нагоды округлого юбілею (1150 років при-
ходу) св. Кіріла і Мефодія, ся у тім традічнім 
часі орґанізовало веце културных акцій. Зато 
РОС – довгорічный орґанізатор того свята 
- споїв свої силы з орґанізаційов Молодых 
Русинів (м.Р) і вєдно приготовили богатый 
Русиньскый вікенд в окресі Стара Любовня, 
котрый ся одбывав в днях од 23. до 25. авґус-

та 2013 р. в Малім Липнику, Чірчу і в Старій 
Любовні. Як конштатовав М. Караш, тот почін 
ся указав выдареным, бо такым способом 
споїли серію акцій різного жанру до векшого 
часового простору і хотять в тім продовжова-
ти і в наступнім році.
Підпредседа РОС Мірон Крайковіч ін-

формовав о літературно-сполоченьскій акції 
під назвов Одказ в ділі Александра Павло-
віча, яка зачала 21. октобра 2013 р. квізами 
по свідницькых школах і завершыть ся 29. 

октобра 2013 р. Сімпозійом в Піддукляньскій 
бібліотеці у Свіднику. Ту буде і выстава фо-
тоґрафій А. Павловіча, одзвучать рефераты 
споєны з творчостьов нашого будителя і бу-
дуть і іншы супроводны акції. Орґанізатором 
акції є РОС із свідницьков МО. 
Федор Віцо, председа пряшівской МО РОС 

і член його выбору Дімітрій Крішко на засіда-
ні ВВ інформовал його членів о планованій ак-
ції - Стріча русиньскых особностей в Пряшові. 
Конкретно о стрічі пишеме в тім чіслі новинок.
Членове ВВ діскутовали о найближшых 

планах РОС – стрічах з русиньскыма орґані-
заціями, представительом Округлого стола 
Русинів, приправі засіданя Коордіначного 
выбору РОС, котрый є напланованый на по-
слідній новембровый тыждень т. р. і іншых за-
дачах орґанізації. Окрем того, в найближшых 
днях чекать орґанізацію РОС переселіня до 
іншых просторів. Тот проблем є в штадію рі-
шіня, нову адресу РОС і редакції Інфо Русин 
вам даме знати в наступнім чіслі новинок.
Засіданя скінчів председа РОС В. Проти-

вняк подякованьом за дотепер выконану 
роботу і вшыткых позвав на Меджінародный 
фестівал русиньской мултіжанровой гудьбы, 
котрый буде 17. новембра 2013 р. в Пряшові 
i котрый готує Світова рада Русинів.

▲ Погляд на членів ВВ РОС і ДР РОС. Зліва: Е. Ґубова, Ш. Дрозд, В. Противняк, М. Караш, А. Кузмякова 
і М. Крайковіч.

Выконный выбор РОС 
– оціньовав і плановав
У Пряшові, в просторах Русиньской оброды на Словеньску (РОС), ся 25. окто-
бра 2013 р. одбыло сістематічне засіданя єй Выконного выбору. Його членів 
на засідані привітав і о актуалных вопросах інформовав председа РОС Влади-
мір Противняк. Розповів о планованых акціях, періодіках і книжковых выданях 
до кінця того року і оцінив дотеперь зреалізованы центералны і реґіоналны 
проєкты РОС, котры ся одбыли плановано і наперек тому, же фінанції з Уряду 
Влады СР пришли на рахунок орґанізації аж 22. октобра 2013 р. Конкретніше 
о културных акціях інформовали і окремы членове ВВ РОС. 

А. Кузмякова, Фото С. Фечова

munálnym politikom prostredníctvom účasti na 
voľbách. 

Kto z ľudovej platformy spolu s Vami ešte 
kandiduje na poslanca PSK?
Za koalíciu KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD v našom 
kraji kandidujú aj viacerí aktívni Rusíni. Napríklad 
v okrese Svidník primátor mesta Svidník Ján Ho-
lodňák, či v okrese Snina Ján Holinka, starosta 
obce Ulič. Za Most-Híd kandiduje ako koaličný 
kandidát v okrese Humenné Rudolf Gregorovič 
a v okrese Bardejov Mária Spišáková. 
Na záver pripomeniem, že kandidát na predse-
du Prešovského samosprávneho kraja Ing. Ján 
Hudacký je bývalým poslancom Európskeho par-
lamentu, pôsobil ako štátny tajomník Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a v sú-
časnosti je poslancom NR SR a predsedom jej 
hospodárskeho výboru. Hovorí po anglicky a rusky. 
Myslím si, že je to skutočne dobrý kandidát a preto 
Rusíni môžu s pokojným svedomím zveriť tomuto 
skúsenému politikovi kormidlo nášho kraja.

Za rozhovor ďakuje Silvia Lysinová-Fečová

►c. 3

▲P. Krajňák s kolegom z ľudovej platformy J. Hudackým, ktorý kandiduje za predsedu PSK.
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PROFIL KANDIDÁTA: 
Zamestnanie: 
 odborný pracovník pre hudbu a spev Vihorlat-

ského osvetového strediska v Humennom
 externý pedagóg Súkromnej základnej ume-

leckej školy Michalovce a Súkromného centra 
voľného času Ptičie.

Kultúrne aktivity: 
 člen umeleckej rady profesionálneho súboru 

PUĽS Prešov
 umelecký šéf Folklórneho súboru Chemlon 

Humenné
 zakladateľ Detského folklórneho súboru Che-

mloňáčik Humenné
 zakladateľ ľudovej hudby FS Chemlon Sokolej
 zakladateľ speváckej skupiny Hačure
 odborný spolupracovník Folklórneho súboru 

Vihorlat Snina
 odborná spolupráca s krajanskou Asociáciou 
Čechov a Slovákov vo Francúzsku a  krajan-
ským Folklórnym súborom Nádej Paríž

 iniciátor vzniku folklórnych skupín v Papíne, 
Jasenove a Košarovciach.

Pedagogické aktivity: 
 zriaďovateľ Súkromného centra voľného času 

Ptičie
 iniciátor zriadenia detašovaných pracovísk 

Súkromnej umeleckej školy Michalovce v Hu-
mennom a Snine.

Spoločenské aktivity: 
 zakladateľ Miestnej organizácie Matice slo-

venskej v obci Ptičie
 zakladateľ Miestnej organizácie Rusínskej ob-

rody na Slovensku v Humennom 
 člen Výkonného výboru Rusínskej obrody na 

Slovensku. 

Manažérska činnosť: 
 zakladateľ a organizátor kultúrnych podujatí:
Festival ľudovej piesne Zempľin špiva – 19 

ročníkov
Festival rusínskej piesne Spevy môjho rodu – 

12 ročníkov
Folklórne popoludnie v skanzene Vihorlatské-

ho múzea – 7 ročníkov 
Festival rómskej kultúry Bachtale Roma – 3 

ročníky
Slávnosti zborového spevu – 2 ročníky
Sotácky folklórny festival v Jasenove
Chemlon fest Humenné
Festival rómskej ľudovej piesne Spevy Rómov 
 postupové okresné a krajské spevácke a hu-

dobné súťaže
 realizácia a fi nančné zabezpečenie cez 100 

zahraničných účastí folklórnych súborov 
Chemlon Humenné, Chemloňáčik Humenné, 
Vihorlat Snina, speváckej skupiny Hačure, 
ľudovej hudby Sokolej a krajanského súboru 
Nádej Paríž na medzinárodných festivaloch 
a kultúrnych podujatiach

 realizované 3 medzinárodné projekty s krajan-
ským spolkom Asociácia Čechov a Slovákov vo 
Francúzsku, 4 medzinárodné projekty so ZUŠ 
v Němčiciach nad Hanou, 3 projekty cezhranič-
nej spolupráce s Przemyslovským poviatom

 rozpracované 4 medzinárodné projekty s part-
nermi z Bulharska, Ruska, Poľska, Čiech. 

Propagačná a vydavateľská činnosť: 
 vydanie propagačných CD: 
mužských speváckych skupín Hačure Humen-

né (3 CD) a Hnojňane Michalovce
 krajanského folklórneho súboru Nádej Paríž 

(3 CD) 
Mikulášovi Petrašovskému a Marianne Železnej
 zvykoslovným speváckym skupinám Dupnej 

z Jasenova, Kudzeľu z Dlhého nad Cirochou, 
Starinčanke zo Sniny, Pichončanke z Pichní

 najlepším rusínskym spevákom v projekte 
Ruthenika

 biografi e významných dirigentov dychových 
hudieb Alberta Hrubovčáka a Andreja Pčolu.

 rozhlasové hudobné nahrávanie: 
 s Máriou Čokynovou, speváckou skupinou 

Hačure a detským speváckym zborom Nezá-
budka pre Slovenský rozhlas 

 so speváckou skupinou Hačure pre Srbský 
rozhlas.

 televízne relácie: 
Naše naj... so speváckou skupinou FS Che-

mlon pre Slovenskú televíziu 
 pre televíziu Markíza relácie Anderov rebriňák 

so speváckymi skupinami Dupná Jasenov, Ku-
dzeľ Dlhé nad Cirochou, Pichončanka Pichné, 
Hačure Humenné a Máriou Čokynovou

 pre francúzsku televíziu F3 reláciu s krajan-
ským súborom Nádeje Paríž.

Najviac cenené úspechy M. Kerekaniča:
 víťaz celoslovenskej súťaže konzervatórií 

v hre na akordeón
 7. miesto na medzinárodnej súťaži akordeó-

nistov v Klingenthali v Nemecku
 víťazstvo speváckej skupiny Hačure na celo-

slovenskej súťaži hudobného folklóru
 titul laureáta pre FS Chemlon na medzinárod-

nom festivale v Istanbule v Turecku

Mgr. Miroslav Kerekanič
kandidát na poslanca Prešovského 
samosprávneho kraja za okres Humenné 
Ďalším rusínskym kandidátom na poslanca Prešovského samosprávneho kraja za okres 
Humenné je Mgr. Miroslav Kerekanič (52) z Ptičieho, ktorého mnohí z Vás poznajú aj 
vďaka jeho bohatým kultúrnym aktivitám najmä v oblasti rusínskeho folklóru a iných širo-
kospektrálnych sfér rusínskeho hnutia i mimo neho. Pripomíname, že voľby do orgánov 
Prešovského samosprávneho kraja (VÚC) sa na Slovensku uskutočnia 9. novembra 
2013 a M. Kerekanič v obvode za okres Humenné kandiduje za stranu SMER-sociálna 
demokracia s číslom 26. 

Домашня Біловежанка 
не сміла хыбовати на 

святі  фолклору в Біловежі.
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 4. miesto FS Chemlon v televíznej diváckej 
súťaži na medzinárodnom festivale v Egypte 
v konkurencii 45 súborov z celého sveta

 cez 2000 vystúpení s profesionálnym sú-
borom PUĽS Prešov, okolo 2000 vystúpení 
s Folklórnym súborom Chemlon Humenné, 
speváckou skupinou Hačure, Detským folklór-
nym súborom Chemloňáčik a ľudovou hudbou 
Sokolej, z toho okolo 400 na medzinárodných 
podujatiach, cez 50 vystúpení s krajanským 
súborom Nádeje Paríž

 najväčším osobným úspechom je osobnost-
ný rast odchovancov z FS Chemlon a DFS 
Chemloňáčik, ktorí sa venujú tancu, hudbe 
a spevu profesionálne ako speváci, taneč-
níci v profesionálnom súbore PUĽS Prešov, 
hudobníci Štátnej fi lharmónie Košice a Žilin-
ského komorného orchestra, pôsobia v ume-
leckých agentúrach alebo ako pedagógovia. 
V súčasnosti mnohí ďalší odchovanci študujú 
na konzervatóriách, vysokých umeleckých 
a pedagogických školách.

NA SLOVÍČKO S NAŠÍM KANDIDÁTOM 
Vaším predvolebným mottom je: ,,Región pre 
naše deti“, môžete to špecifi kovať?

Humenné za socializmu patrilo k top mestám, 
kde sa veľmi slušne žilo. Tieto pozície sme bo-
hužiaľ vyprázdnili, okolité mestá svojou kvalitou 
života nás nielen dobehli, ale sa nám už i vzdia-
lili. Je načase vykasať si rukávy, vziať veci za 
správny koniec a riadiť sa zdravým sedliackym 
rozumom. Tak ako kedysi naši otcovia a dedo-
via, aby sme opätovne vytvorili región pre naše 
deti, región v ktorom sa dá normálne žiť, región, 
na ktorý budeme opätovne hrdí. Veď deti odchá-
dzajú za prácou do zahraničia a náš región sa 
vyľudňuje. Odchádzajú najmä tí najschopnejší 
a s nimi i lepšia perspektíva pre náš región. 

Základom rozvoja regiónu je hospodár-
stvo, čo podľa Vás z tohto pohľadu je potreb-
né vo vašom regióne urobiť?

Je toho veľa ale za najzákladnejšie pova-
žujem: stabilizovať podnikateľské prostredie 
v humenskom regióne, zabezpečiť príchod 
ďalších investorov do nášho regiónu, pri rieše-
ní investičných projektov podporovať miestne 
podnikateľské subjekty a tým i vytvárať pracovné 
príležitosti pre našich občanov, revitalizovať poľ-
nohospodársku výrobu a podporovať podnikateľ-
ské aktivity v našich obciach. Tiež je nevyhnutné 
náš prihraničný región vyhlásiť za ekonomicky 
ohrozený a požadovať od vlády a EÚ patričné 
fi nančné stimuly pre hospodársky rozvoj a tým 
aj efektívnejšie využívať súčasné európske i slo-
venské grantové systémy. Za nevyhnutné pova-
žujem reformovať súčasný systém samosprávy, 
ktorá je svojou rozdrobenosťou, neodbornosťou 
a fi nančnou náročnosťou brzdou rozvoja našej 
spoločnosti

V dnešnej dobe je fenoménom pre zdroj 
fi nancií regiónu hlavne turistický ruch. Táto 
problematika je tiež jedným z bodov vášho 
volebného programu. Čo je podľa Vás dob-
rým predpokladom rozvoja turistického ru-
chu v okrese Humenné? 

V prvom rade je potrebné doriešiť dopravnú 
infraštruktúru v okrese a prepojenie cez Porúbku 
na známu turistickú oblasť Zemplínsku Šíravu 
a do Poľska cez Ruské sedlo, za účelom príchodu 
poľských rekreantov do nášho regiónu. Ďalej je to 

vytvorenie ucelenej regionálnej kultúrnej koncep-
cie zameranej na rozvoj turistického ruchu a to: 
podporovať kvalitné kolektívy a vytvoriť podmien-
ky na ich činnosť, vytvoriť renomované folklórne 
a multižánrové festivaly, podporovať prezentáciu 
kolektívov na medzinárodných podujatiach, pod-
porovať miestnu a regionálnu kultúru. 

Deti a mládež sú naša budúcnosť a ďalšia 
perspektíva regiónu závisí od práce s deťmi 
a mládežou. Čo je podľa vás dôležité v tejto 
sfére urobiť? 

Detí sú gro nášho bytia a praktický celý svoj 
život venujem práci s deťmi, preto táto proble-
matika je mi veľmi blízka. Za potrebné považu-
jem vytvoriť v spolupráci so samosprávou uce-
lenú regionálnu školskú a kultúrnu koncepciu so 
zameraním na deti a mládež. Naďalej výrazne 
podporovať detské a mládežnícke reprezen-
tačné kolektívy, ktoré prezentujú náš región na 
Slovensku i v zahraničí a sú vzorom pre ostatnú 
mladú generáciu. A v neposlednom rade vytvoriť 
vhodné podmienky pre neformálne voľnočasové 
aktivity detí a mládeže, otvoriť pre nich športo-
viská, kultúrne domy, podporovať inovatívne 
projekty atď. 

Región Humenné je národnostne zmieša-
ný. Čo je podľa vás v tejto sfére dôležité vy-
tvoriť vo vašom regióne?

V prvom rade udržať doteraz bezkonfl iktné 
národnostné spolunažívanie, lebo to je základ 
akýchkoľvek ďalších aktivít. Ďalej presadzujem 
myšlienku zriadiť v Humennom za účelom roz-
voja slovenskej a rusínskej kultúry Dom Mati-
ce slovenskej a Rusínske kultúrne centrum. 
A v neposlednom rade iniciovať zriadenie de-
tašovaného pracoviska Splnomocnenca Úradu 
vlády SR ako aj aktívne využívať národnostný 
prvok za účelom rozvoja turistického ruchu v 
regióne

Na záver dodávame, že vyšší územný celok 
má v rukách výrazné územné kompetencie, pre-
to by nemali byť nikomu voľby do VÚC ľahostaj-
né. Je potrebné zveriť tieto dôležité aspekty ži-
vota v kraji zodpovedným komunálnym politikom 
prostredníctvom účasti na voľbách. Veríme, že 
jedným z nich bude práve náš rusínsky aktivista 
Mgr: Miroslav Kerekanič. 

Za rozhovor ďakuje 
Silvia Lysinová-Fečová

ZODPOVEDNÝ KRAJ,

Mgr. Miroslav

KANDIDÁT
NA POSLANCA
PSK

T
ANCA

26
Mgr. Miroslav 
Kerekanič
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Село лежыть в долині Остурняньско-
го потока. Остурня была заложена 
в році 1593 з ініціатівы Ю. Горвата, 

пана Недецького панства і іншых маєтків. 
Село выникло колонізаційов на основі во-

лошского права із жытельством, о котрім 
документы з 1562 і 1567 років называють 
Рутены – Русины. Такым способом ся 
в тім часі осада стала найзападнішым 
русиньскым населіньом. В жрідлах з Під-
карпатя є здокументовано, же, русиньскы 
колоністы пришли до Остурні з Лемковины 
уж в 1313 р. Тота колонізація є повязана 

з новым способом розділіня поля 
(зарубків – лазів), котрых было 
тілько, кілько мала осада на за-
чатку осадників.
Остурня ся находить в северо-

западній части Спішской Маґуры 
і лежыть близко польской граніці. 
Хотарь села Остурня належыть до 
храненого пасма Пєніньского народ-
ного парку. Находить ся ту Велике 
Остурняньске озеро і Малы озера, 
котры доповнюють красоту природ-
ной сценерії цілой околіці.
Внаслідок міґрації жытельства за 

роботов мімо Остурні, ці уж перед 

або по войновім часі, настав і упадок кількос-
ти жытелів русиньской народности. Што ся 
дотулять віры, векшына жытелів ся доднесь 
голосить ку ґрекокатолицькій церькви (84,42% 
в р. 2001), ку русиньскій народности ся в 2011 
році із сучастных 327 приголосило 0.25% 
жытелів Остурні.
В сучастности є бывше русиньске село 

характерістічне красныма оріґіналныма 
ґоралскыма деревяныма хыжками і мать 157 
памятково храненых обєктів. Його жытелі 
доднесь носять тіпічны ґоралскы крої. 
В році 1979 было село выголошене за Па-
мяткову резервацію людовой архітектуры. 
І з того аспекту Остурня належыть ку 
найперспектівнішым селам Замаґуря з боку 
турістічного розвитку.

Богатство Русинів Bohatstvo Rusínov

ВКРАДЖЕНЫ 
ДЗВОНЫ
- Повісті з Остурні

Мґр. Еріка Матонокова є авторков 
уж 13 книжок. Літературно зачала 
творити уж на середній школі, коли 

писала свої творы до часописів і новинок. 
Много приповідок про дітей написала 
і про Словеньскый розглас. Єй найновша 
публікація, котру вам в днешнім выданю 
передставляме, вышла під назвов 
Вкраджены дзвоны, Повісті з Остурні. 
У тій інтересній книжці ся авторка 
іншпіровала остурняньсков природов, єй 
темами і внутрішньов красотов, де сама 
перебывать, у своїм волнім часі на халупі. 
А праві там выникли „Остурняньскы 
повісти“ і многы іншы книжкы. Авторці 
учаровали і іншы міста, з котрых черьпала 
іншпірації про далшы красны пригоды 
про єй літературну творчость. В новій 
публікації Вкраджены дзвоны можеме 
найти котроткы пригоды з характером 
повісті, котры істо заінтересують головно 
дітьского чітателя. Дакотры, з цілковой 
кількости 25 повідань, котры творять 
обсяг єй найновшой книжкы, мають 
і характер сці-фі (О тайомнім озері або Не 

быв то сон), іншы повісті як кебы несли 
посолство рівно зо сердця авторкы. 
Публікацію выдав Сполок Русинів Спіша 
у Выдавательстві Л. ЦУПЕР. Одповідным 
редактором книжкы є знамый русиньскый 
писатель Юрко Харитун а до русиньского 
языка переложыла Теодозія Латтова. 
Е. Матонокова є актівным і творчім 

чоловіком, за котрым уж теперь оставать 
много красных пригод, повідань, приповідок, 
повістей. Она не належыть до стаґнуючіх 
авторів. І наперек своїм особным і робочім 
повинностям пише дале свої творы. Мы ся 
уж теперь тішыме на єй далшы інтересны 
творы. 

М. Шуркалова 

СПІВАТЬ ЦІЛА 
РОДИНА 
Ціна старосты путує 
до Якубян 

В салі КД у Хотчі стропківского окресу 
ся 13. 10. 2013 р. одбыв юбілейный 
уж 10. річник крайского конкурзу 

під назвов: Співать ціла родина. Попу-
ларность той прекрасной акції з рока на 
рік наростать. Доказом того была і пере-
повнена сала хотчаньского КД. Не малу 
заслугу на тім мають і самы Хотчане, 
котры на тім конкурзі знають вытворити 
приємну і веселу атмосферу. На тогоріч-
нім конкурзі ся змагало 6 родин з окресів 
Пряшів, Гуменне, Стара Любовня, Сни-
на і Бардейов. А так собі публіка могла 
выслухати копу красных людовых співа-
нок, меджі котрыма было і вельо нашых 
русиньскых. І тото лем потверджує красу 
і якость нашого фолклору. Лавреатом 
конкурзу ся стала родина Єріґова з Ка-
пушан при Пряшові. У тій родині співать 
каждый член, а то вшелиякы жанры. Ціну 
старосты села Хотча здобыла русинь-
ска родина Галадейова із села Якубяны 
в окресі Стара Любовня.
Обогачіньом прекрасного недільно-

го пополудня было і выступліня членів 
ФК Врановчан з Вранова над Топльов 
і молодой співачкы людовых співанок – 
Домінікы Паньковой із ОУШ у Свіднику.

Текст: Шуркалова, Фото: Родакова 

Што нас заінтересовало
Остурня, село з найзападнішым 
русиньскым населиньом
Спрацовали: -МШ-, -СЛФ-

Жытелі з Остур-
ні у своїх тіпічных 

кроях перед 
прекраснов оріґі-
налнов деревянов 

хыжков.

Успішне выступліня русиньской родины  
Галадейовой  з Якубян, котра здобыла  

Ціну старосты села Хотча.
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Споминана книжка є атіпічного векшо-
го формату на 160 сторінках і чітате-
льови нукать обєктівну історію, різны 

сполоченьскы події, артефакты і погляд на 
сучасность села Выдрань. Найдете у ній 
і біоґрафії славных выдраньскых родаків, 
історічны фотоґрафії, котры творять дода-
ток книжкы, хрістіяньскый, сполоченьскый 
і політічный жывот у селі, котре ся першый 
раз споминать в 1543 році. Про інтерес ува-
джаме, же аж в 1965 році было село причле-
нено ку місту Меджілабірці і дотеперь є його 
містнов частьов. В сучасности мать Выдрань 
296 жытелів.

,,Мав єм тото щастя, же через свого 
вітця Івана єм міг глубше спознати іс-
торію села Выдрань, особні познати 
і дакотрых вызначных родаків, а в не-
посліднім ряді быти прямым участни-
ком і актером різного културно-спо-
лоченьского діяня у селі Выдрань. А єм 
пересвідченый, же праві теперька, в часі 
інтернетовой і діґіталной технікы 

є найвысшый час публіковати історію 
нашого села через книжну подобу, жебы 
село невпало до забытя. В публікації 
є змапована історія села і жывотны по-
дії з прямого розповіданя єй жытелів“, 
повів на марґо публікації єй автор В. Проти-
вняк. 
З богатого обсягу книжкы выбераме: „Ман-

тель облечу, шаблю припашу“ - Гімнічна 
співанка села, Історічный період розвитку 
села, Перегляд владарів, кралів і презіден-
тів, Природны богатства, Войновы події двох 
світовых воєн, Сполоченьскый і родинный 
жывот у селі (свадьбяны традіції, народжіня 
дітины, звыкы споєны із смертьов чоловіка), 
Сельска самосправа і школство, Обчань-
ске здружіня і сполоченства у селі, Успішны 
выдраньскы родаци, Попис окремых локаліт 
хотарів Выдрані ітд. 
Окремо треба спомянути інтересный 

і цінный матеріал, котрый є надрукованый 
під назвов Родокмені родин жыючіх 
у Выдрані. Тот матеріал автор докладно 
спрацовав на основі доступных жрідел 
і дат окремых родин, што значіть, же у тій 
части публікації партіціповали практічно 

вшыткы жытелі Выдрані. В родококменю 
суть поступно розроблены родины жытелів 
Выдрані жыючі в 18.- 21. ст. Конкретно: 
мено діда, бабы, вітця, мамы, призвіска су-
частной родины, ку котрій є дале написано 
мено жены, дітей і суроденців. Тот родо-
кмень є упорядкованый за чіслами домів 
од чісла 4 по 187. Найдеме ту і чісла домів, 
в котрых нихто не бывать і тых, котры суть 
в реконштрукції. 
Тым, котрым є Выдрань близка, пропонує-

ме тоту книжку здобыти, бо істо в ній найдуть 
кус свого Я. 

ВЫДРАНЬ МІСЦЕ СЕРДЮ НАШОМУ БЛИЗКЕ
(В. Противняк, септембер 2013, 160 сторінок)

� 20. октобра 2013 Людова гудьба СОКО-
ЛЕЙ в сполупраці з православнов церьковнов 
общінов і Вігорлатьскым освітнім центром 
в Гуменнім зорґанізовали в Гуменнім конфе-
ренцію і славностну академію під назвов СВ. 
КІРІЛ А МЕТОДІЙ - МИНУЛОСТЬ І СУЧАСТ-
НОСТЬ. Перед отворіньом конференції ся 
одбыла св. літурґія в Православнім храмі св. 
Кіріла і Методія в Гуменнім. О 14.00 год. уж 
была приготовлена конференція на тему Кі-
ріл а Методій, по ній наслідовала славностна 
академія, на котрій выступив Православный 
співацькый хор, ССҐ Русинія а кус фолклору 
і темпераментного танця приніс на сцену ДФК 
Хемлонячік з Гуменного. Ціла акція была ре-
алізована з фінанчнов підпоров Міністерства 
културы СР. 

� 20. октобра 2013 была далша акція, котру 
зорґанізовав так само Вігорлатьскый освітній 
центер в Гуменнім в сполупраці з ПСК в Скан-
зені Вігорлатьского музея в Гуменнім під на-
звов Фолклорне пообідя в Сканзені в рамках 
VІІ. річника фестівалу русиньско-словеньской 
взаємности. Акція была розділена на дві час-
ти - перша несла назву Сканзен в співі і фо-
тоґрафії, зачала о 14.30 год. Потім пришли 
на ряд фолклорны ґрупы. В културнім про-
ґрамі ся передставили співацькы колектівы 
Рунянка з Рунины, Зорніца, Гачуре і Русинія 
з Гуменного, Дубрава з Пакостова, Камєн-
чанка з Камєнкы, ДФК Хемлонячік і Людова 
гудьба Соколей. Проґрам обогатив і ФК Хем-
лон Гуменне. Сучастьов акції было і змаганя 
співацькых ґруп, продукцію котрых оціньова-

ла одборна порота в зложіню ПеадДр. Алек-
сандер Фецура, Мґр. Вєрка Бегунова, АртД. 
і Осиф Мера. Вердікт пороты быв, же в зла-
тім пасмі ся нашли Рунянка з Рунины, Гачуре 
і Русинія з Гуменного, в стрібернім Дубрава 
з Пакостова, Камєнчанка з Камєнкы і Зо-
рніца з Гуменного. Другов частьов проґраму 
і шумнов точков за выдареныма недільныма 
акціями была фолклорна „Ґріл парті“ про 
выступаючіх, котру приготовили співаци з СҐ 
Гачуре, де вшыткых участників приємні заско-
чіли співачкы СҐ Зорніця. Ґарантом обох акцій 
быв Мґр. Мірослав Кереканіч під покровитель-
ством председы ПСК МУДр. Петра Худіка і за 
фінанчной помочі ґрантовых сістемів Мініс-
терства културы і Уряду влады СР. 

28. октобра 2013 Містна орґанізація РОС 
в Гуменнім і Вігорлатьскый освітній центер 
(ВОЦ) зреалізовали научно-історічну ак-
цію, котра ся одбывала в просторах ВОЦ 
в Гуменім. Тота сполоченьска акція была 
присвячена задачам Русинів при формова-
ню першой Чеськословеньской републікы 
з нагоды 95. юбілею єй вынику, котрый собі 
в тых днях припоминаме. З лекційов Русины 
і выник ЧСР выступив Доц. Андрій Антоняк, 
історік і літературный крітік з ПУ. Было то 
красне сприємніня понедількового вечера, 
де вшыткы участнци (а не было іх мало) 
могли послухати інформації з нашой історії, 
котра є богата на різны вызнамны факты 
і пересвідчіти ся, же і в такій історічній сіту-
аці сьме мы Русины мали вызначну позіцію. 
Цілу акцію своїм співом сприємнила СҐ Зо-
рніця з Гуменного. Наконець не хыбовало 
про вшыткых освіжіня і пахнячі креплі.

� Буде 24. семінар карпаторусиністікы. 
Інштітут русиньского языка і културы Пряшів-
ской універзіты в Пряшові Вас позывать на 24. 
научный семінар карпаторусиністікы, якый 
буде 13. новембра (середа) 2013 о 14. 00 
год. в засідалні Consilium maius (2. шток, ч. 
328) Ректорату Пряшівской універзіты, ул. 
17. новембра ч. 15. З лекціов на тему Ріша-
ня україньского вопросу в Чеськословеньску 
в постсталіньскім періоді выступить ПаедДр. 
Маріан Ґайдош, к. н., історік Сполоченьско-
научного інштітуту САН в Кошыцях. В про-
ґрамі семінара буде і презентація найновшых 
выдань з карпаторусиністікы.

З русиньского 
ріхліка

Спрацовали: -мш-,- слф-

Під таков назвов вышла кінцьом септембра 2013 інтересна книжна пу-
блікація о Выдрані, меджілаборецького окресу, котра была выдрукована 
з нагоды 470. юбілею села. Автором книжкы є выдраньскый родак Влади-
мір Противняк, председа Русиньской оброды на Словеньску і выконный 
тайомник Світовой рады Русинів. 

С. Л. Фечова 
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В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Сімпозіюм 
А. Павловіча

14/
201

3

О ґрантовім сістемі 
з Я. Гудацькым 

На словічко 
з директором пивовару 
ШАРІШ

14/
201

3

14/
201

3

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

www.molody-rusyny.sk

MICHAL DIDIK 
38 rokov

starosta obce Čirč
nezávislý kandidát na poslanca PSK 

Záľuby: futbal, folklór - ľudová hudba, tanec a spev, cestovanie.
Môj rodný región:  Narodil som sa v Starej Ľubovni a v tomto regióne žijem celý svoj život. Veľa cestujem 
a zaujíma ma, čo je potrebné a nevyhnutné v našom okrese. Je dôležité uvedomiť si, že európske fi nancie 
sú k dispozícii, len ich treba získať a správne použiť. Mám veľkú chuť a odhodlanie pracovať pre náš región 
v rámci cestovného ruchu, športu, kultúry, školstva a infraštruktúry,  preto Vám ponúkam vo voľbách do 
VÚC 2013 moje volebné číslo 7. 
Ďakujem!

7

"Maximum, 
nech prosperuje aj náš región"


