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Štefan Drozd, člen VV ROS 
za Vranov nad Topľou 

MÔJ POHĽAD
Nechcem spochybňovať, že Rusínska 
obroda na Slovensku (ROS) má prá-
vo sa prezentovať a stavať do pozície 
legitímneho reprezentanta a zástupcu 
všetkých Rusínov žijúcich na Sloven-
sku. Práve v tomto kontexte si dovolím 
niekoľko postrehov. Nie každému je 
vhod, keď hovorím o vnútornej disciplí-
ne v ROS, nevyhnutnosti dodržiavania 
Stanov ROS, ktoré sú záväzné naozaj 
pre každého. Je to naša abeceda, 
šlabikár, biblia ak chcete. Nemôžem 
sa stotožniť s tým, že v čase tesne 
pred Snemom ROS vyzývame MO 
ROS, aby si dali do konca marca t. r. 
do poriadku členskú základňu, doplatili 
členské príspevky za rok 2013. Žeby 
v súvislosti s kľúčom na potrebný 
počet delegátov Snemu?! Všade by 
mali mať jasno o členskej základni už 
koncom príslušného roka. Aj to, koľko 
máme členov v celej ROS... Na členské 
schôdze, ktoré budú pred Snemom, 
chceme pozývať sympatizantov ROS! 
Prečo, keď členská schôdza je práve 
preto členskou, lebo ju tvoria členovia 
organizovaného subjektu. Má svoje 
jednoznačné vymedzenie, cieľ a ne-
môžeme ju meniť na nejaký diskusný 
krúžok, kde príde každý a bude rozprá-
vať čo, ako a kedy chce. (Netýka sa to 
ofi ciálne pozvaných, resp. prihlásených 
hostí.) Pre sympatizantov urobme po 
schôdzi trebárs aj bál. V tomto prípade 
nemôže platiť, že „čo nie je zakázané 
je dovolené“. Ďalej: Výstupy a závery 
z rokovaní VV a KV ROS musia byť 
jednoznačné, jasné, kompatibilné 
s tým, čo bolo povedané. Musíme sa 
naučiť rozlišovať priority od „talafa-
tiek“... ROS si v duchu svojej tradície 
a pozície zaslúži aj takýmto spôsobom 
oveľa väčšiu vážnosť a dôstojnosť. Aby 
sme nestáli na jednom mieste a netočili 
sa „do kolečka, do kola!“

Ґлоса

založená v roku 1990

РУСИНЬСКЫЙ МУЗЕЙ 
отворив  властны двері

Наймолодшый музей на Сло-
веньску – Музей русинь-
ской културы (МРК) выник 

1. януара 2007 р. як цілоштатна 
інштітуція в рамках Словеньско-
го народного музею (СНМ). До 
2012 р. єствовав і орґанізовав 
своє діятельство в арендованых 
і окліщеных просторах. Но наді-
яв ся, же дочекать ся дня, кедь 
буде мочі свої планы реалізовати 
у своїх властных просторах. Тот 
день настав 28. децембра 2011 р., 
кедь до музея пришла потішуюча 
новина, же му быв приділеный 

властный будинок. А так высше 
рока, коли ся частково реконш-
труовали просторы про ход 

Анна Кумякова, фото авторкы

РОЖДЕСТВЕННЕ 
ПОГЛАСКАНЯ 
СПІВОМ В КАМЮНЦІ

О. Сіпко,                                  
камюньскый родак із  Пряшова 

В селі Камюнка быв 28. децемб-
ра 2013 зорґанізованый кон-

церт під назвом Дні русиньскых 
традіцій і звыків. Перша часть 
концерту была в церькви св. 
Апостолів Петра і Павла, де по 
молебені выступили співацькы 

ґрупы Кечера з Якубян із ве-
дучов А. Бондровов, Барвінок 
з Камюнкы із своїм ведучім М. 
Карашом, ґрекокатолицькый хор 
зо Старой Любовні під веджіньом 
хормайстра Корманіка і соліст-
ка Наталія Сікорякова - Кучова 
з Літмановой. Перед заповненов 
церьквов звучали знамы мелодії, 
якы были присвячены празднику 
Божого народжіня. Як ся вказало, 
были то барз продуманы споїня 
церьковного обряду із духовнов 
пісньов. Через них сьме собі при-
помянули нашы рокы молодости 
в Камюнці, кідь сьме із єднакыма 
співанками-колядками ходили 
по нашім селі і перед дверями 
домів нашых дідів і баб, стрыків 
і стрын, уйків і уйчін і другой на-

Autor seriálu Fedor Vico nám oznámil, že protagonistu seriálu Iľka 
Sovu poslal do penzie a na rozlúčku nám poslal túto kresbu. Keď 
sme si v redakcii uvedomili, koľko rokov majú odrobených, tak nám 
neostalo nič iného, než toto rozhodnutie akceptovať. Seriál IĽKO SOVA 
Z BAJUSOVA sa prvýkrát objavil v týždenníku vtedajšieho Kultúrneho 
zväzu ukrajinských pracujúcich Nove žyťťa 1. mája 1974 a vydržal 
tam vyše desať rokov, keď ho redakcia zastavila. Od augusta r. 1992 
pokračoval seriál už v rusínskych Narodnych novynkach a v roku 2001 
vyšiel seriál aj knižne a to vrátane slovenskej a anglickej mutácie. V Info 
Rusíne vychádzal seriál od vzniku nášho periodika, teda od mája 2004. 

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

►с. 2

►с. 5

▲Вшыткых учасників привитала  
директорка О. Ґлосікова(зліва) і Тріо 
Яворина зо Снины – Марія Ґірова, 
Маґда Дубякова і Ян Яролін. 

▲Другу часть концерту, в котрій 
выступив і наш популарный ПУЛС  
слідовав заповненый културный дім  
аж до 20. год.
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музея, перевожали експонаты, 
котры переходили очістов і іншы 
потребны роботы про нормал-
не фунґованя музея - быв про 
навщівників запертый. Но 30. 
децембра 2013 музей отворив 
свої двері до властного будинку 
в бывшых касарнях (Касарні А. 
Запотоцького) на Масариковій 
уліці ч. 20, на цалком добрім міс-
ці, недалеко Чорного моста, цен-
тра міста і обох штацій. А так по 
веце як року павзы є русиньскый 
музей отвореный про вшыткых, 
котры мають інтерес спознати 
жывот Русинів, їх історію і богаты 
културны і церьковны традіції.  
Быв предпослідній день 

2013 року, по Рождестві за 
ґріґоріяньскым і пару днів перед 
святами за юліяньскым кален-
дарьом, як ся одбыло святочне 
отворіня МРК в Пряшові. Тот 
святочный акт притяг до  част-
ково зреконштруованых просто-
рів нашого музея многых людей 
нелем з Пряшова, але і далшых 
міст і сел русиньского реґіону, 
представителів русиньскых інш-
тітуцій, обчаньскых здружінь, 
представителів Матиці словень-
ской, посланців ПСК і редакторів 
русиньскых і словеньскых медій. 
Святочный акт отворіня мала 
в режії Марія Ґірова зо Снины, 
довгорічна русиньска актівістка 
і писателька. Тріо Яворина зо 
Снины – Марія Ґірова, Маґда 
Дубякова і Ян Яролін - співаючі 
нашы прекрасны рождественны 
колядкы, М. Ґірова і декламую-
чі своє поетічне слово і нашій 
русиньскій душі лагодячій спів 
вытворили уж на зачатку приєм-
ну святочну атмосферу отворіня 
властных просторів МРК. Потім 
вшыткых учасників в Музею ру-
синьской културы привитала його 
директорка ПгДр. Олґа Ґлосіко-
ва, ДрСц. Подяковала вшыткым, 
котры помагали при пересельо-
ваню музея, приправі выставы 
і розповіла о пути, котра вела до 
здобытя властного будинку про 
музей, о будучіх кроках реконш-
трукції, яка ся буде реалізовати 

по етапах. Говорила о далшых 
проєктах, перспектівных замі-
рах МРК і о шырокій сполупраці 
з културныма інштітуціями, орґа-
нізаціями, школами і окремыма 
особами по нашых селах з ці-
льом, жебы в нашім музею нашов 
каждый тото, што одзеркалює 
ціле єство Русина. 
Што до приготовленой 

выставы, першы двері вас заве-
дуть до русиньской історії, де на 

великых панелах можете відіти 
русиньску сімболіку, прочітати 
основны інформації старшой 
і новішой історії Русинів, цінны  
історічны документы, фотоґрафії 
(є то часть выставы, котру 
з нагоды 10. річніці реалізова-
ла РОС на челі з єй тогдышнім 
председом і автором проєкту 
Штефаном Ладижіньскым) пе-

реселенецьку тематіку (выставу 
під назвом За море приготовила 
америцька Русинка Марія Сілве-
стрі). 
Другый простор - ґаздівска 

хыжа Русинів – і так бы ся дала 
назвати хыжка, котра найвеце за-
інтересовала навщівників музея 
і в котрій ся каждый стримав най-
довше. Є в ній вшытко потребне 
про жывот, пец - пекарник, котрый 
творив тепло родинного гнізда, 

біґляйз, горці, корытка, міскы, 
стародавны таніры, опалкы, 
кошарикы, саджалніца на хліб, 
тепші, ведра, стародавный стіл 
і стілці, діжечкы, прайник, бо-
денка, каста на одкладаня кроїв, 
(на ній опліча, лайбік, фартух, 
канафаска а вній і іншы лахы), 
постіль, колысочка з красні по-
витов дітинков в стародавній пе-

рінці зо штрікерайом, дома тканы 
покрівці, дечкы, обрусы, плахты, 
на стінах святы образы... Єдным 
словом вшытко тото, без чого да-
коли не могла єствовати русинь-
ска ґаздівска родина.  
Іконы, віра, молитва і церьков 

творили і творять неодділну часть 
жывота Русинів. А так в музейній 
святыні найдеме прадавну церь-
ковну літературу, часописы, ка-
лендарі, євангелія, різы священи-
ка і іншы дорогоцінности потребны 
при літурґіях нашого красного 
обряду, як наприклад розмаїты 
крижыкы, кадило, чаша, іконы 
але і новішы выданя – переклады 
євангелій до русиньского языка, 
катехізм і сучасны церьковны  
часописы ці календарі. 
Поступом часу, як будуть 

зрекштруованы просторы, буде 
їх музей заповняти далшыма 
експонатами. Дакотры уж мать 
приготовлены – як напр. пре-
красне богатство Русинів в по-
добі мініатур нашых церь-
ковок з цілого русиньского 
реґіону (ручно зробленых па-
ном Цідилом з Бардейова), але 
і польногосподарьскы знарядя 
– возы, плугы, ярьма, колеса,  
ткачскы машынкы, кросна, куделі, 
терліці, берда, шпулярі і т. п.
Як повіла директорка МРК ПгДр. 

О. Ґлосікова, ДрСц. - святочным 
отворіньом споминаной выставы 
у властных просторах зробив му-
зей першу етапу його реконштрук-
ції - а мы ся уж днесь тішыме на 
далшы етапы оправы музея і його 
выставы, з віров і надійов, же обо-
гатять жывот Русинів, місто Пря-
шів, Словеньску републіку і цілый 
світ о єдну културну інштітуцію, 
котра буде достойным репрезен-
татом словеньскых Русинів.

►c. 1: Русиньскый музей...

▲Святочный акт притяг до музея многых людей нелем з Пряшова, але і 
далшых міст і сел русиньского реґіону.

▲Ґаздівска хыжа Русинів.

◄ В музейній святыні найдеме 
i прадавну церьковну літературу, 
часописы, календарі, євангелія, різы 
священика і іншы дорогоцінности 
потребны при літурґіях нашого 
красного обряду.



www.rusin.sk 3info РУСИН   [17/2013]

Вашы реакціїVaše reakcie

Obdivujem neznalosť historic-
kého vývoja ukrajinskej ná-
rodnostnej menšiny na Slo-

vensku, ku ktorej sa menovaný hlá-
si a uvedenými údajmi dezinformuje 
našu verejnosť. Jeho tvrdenie nie je 
pravdivé, pokiaľ Bielych Chorvátov 
žijúcich u nás už v 6. storočí po-
važuje za priamych predchodcov 
dnešných východoslovenských 
Ukrajincov. Profesor Ivan Pop 
v svojej publikácii Malé dejiny Rusí-
nov na strane 11 uvádza, že „Osíd-
ľovanie strednej Európy slovanský-
mi kmeňmi bolo ukončené na pre-
lome 6. a 7. storočia. Do dejín Slo-
vanov strednej Európy zasiahli vý-
razným spôsobom v rovnakej dobe 
aj iránojazyčné kmene Chorvátov, 
byzantským autorom známe ako 
„Bieli Chorváti“. Pomenovanie „Bie-
li“ v iránskej terminológii znamena-
lo “Západní Chorváti“. V žiadnom 
prípade historické pramene nesto-
tožňujú názov Ukrajinec s názvom 
Bieli Chorváti. V uvedenom období 
ani terajšia vlasť o Ukrajincoch ne-
vedela a teda o teórii p. Bogdana, 
že Bieli Chorváti sa považovali za 
predchodcov dnešných východo-
slovenských Ukrajincov, je naozaj 
iba výsmechom aj pre samotných 
historikov na Ukrajine. Pán profesor 
I. Pop a iní poprední historici stred-
nej Európy neuvádzajú, že územie 
karpatských Rusínov v 9.–12. sto-
ročí bolo súčasťou východných 
Slovanov, vrátane Kyjevskej Rusi. 
Rusíni východného Slovenska nik-
dy neboli súčasťou Ukrajiny.

Doc. Juraj Paňko v časopise 
Rusín v článku „Najstaršie fakty 
o Rusínoch“ spomína katakomby 
pri Salzburgu, kde sa nachádza ka-
menná doska, do ktorej je vytesa-
né, že Odoaker, kráľ Rusínov v roku 
477 zabil mučeníka Maxima a jeho 
50 tovarišov. Uvedený zdroj uvádza 
prof. Šeluchinom a bol prevzatý 
z dvoch nemeckých kníh.

Údaje v časti „Významné histo-
rické udalosti v živote ukrajinskej 

menšiny“ sú nepravdivé, resp. veľmi 
skreslené. Napr. názov Rusín-Ukra-
jinec v roku 1934 neexistoval. Tento 
bol sprofanovaný v januári 1990 pri 
vzniku Zväzu Rusínov-Ukrajincov 
(ďalej ZRUSR). I samotný názov 
proukrajinskej organizácie na Slo-
vensku je neopodstatnený aj podľa 
najnovšieho vyjadrenia Slovenskej 
akadémie vied. Terajšie divadlo Ale-
xandra Duchnoviča v Prešove sa 
naozaj nezaoberá kultúrou Ukrajin-
cov, lebo od roku 1991 používa na 
scéne rusínsky materinský jazyk. 
Ťažko niekto uverí, že SNM - Mú-
zeum ukrajinskej kultúry vo Svidní-
ku spracováva históriu Ukrajincov, 
keď ani v jednej rusínskej obci sa 
nehovorí po ukrajinský. Musím jed-
noznačne konštatovať, že uvedené 
múzeum neoprávnené zneužíva 
exponáty vytvorené občanmi rusín-
skej národnosti v prospech ukrajin-
skej kultúry, čo je v rozpore s člán-
kom 34 Ústavy SR. 

Pán Bogdan nesprávne informu-
je aj o situácii národnostného ukra-
jinského školstva. Treba povedať 
pravdu, že ukrajinské školstvo sa 
takmer úplne rozpadlo po roku 1960 
a to nie z dôvodu spoločensko-poli-
tických a sociálno-ekonomických 
vplyvov, ale preto, že po roku 1952 
rodičia žiakov boli nedemokratickou 
metódou prinútení svoje detí posie-
lať do ukrajinských škôl.

Kultúrne pamiatky nachádzajú-
ce sa v rusínskych obciach, najmä 
drevené cerkví nie sú vlastníctvom 
Ukrajincov žijúcich na východnom 

Slovensku, lebo všetky kultúrne pa-
miatky sú vlastníctvom celosveto-
vého národa a príslušný štát je len 
ich správcom.

V žiadnom prípade nemožno 
súhlasiť s tvrdením p. Bogdana, že 
pamätník Alexandra Duchnoviča 
patrí Ukrajincom a už vonkoncom 
nemôžem kladne prijať klamstvo, 
keď rusínskeho buditeľa Alexandra 
Duchnoviča pokladá za historickú 
osobnosť Ukrajincov. Vzhľadom 
k tomu, že osobnosť A. Duchnovi-
ča patrí medzi najvýznamnejších 
rusínskych národných buditeľov, 
považujem za svoju povinnosť šir-
šie vysvetliť jeho význam v procese 
národného rusínskeho obrodenia 
a na konkrétnych faktoch dokázať, 
že proukrajinský ZRUSR nemá mo-
rálne právo považovať A. Duchnovi-
ča za Ukrajinca. Vedenie ZRUSR od 
svojho vzniku v roku 1990 v prípade 
A. Duchnoviča podáva nepravdivé 
informácie a zámerne znižuje jeho 
význam na obrodzovacom procese 
Rusínov. Toto vedenie sa spolieha 
na značne nízky stupeň pozna-
nia rusínskej histórie obyvateľmi 
Slovenska, či už slovenskej alebo 
rusínskej národnosti. Osobnosť A. 
Duchnoviča v plnom rozsahu patrí 
rusínskej histórii. Je pravda, že 
A. Duchnovič mal veľké sympatie 
k Haliči, ktorá kedysi patrila, tak ako 
terajšie územie východného Slo-
venska, do Rakúsko-Uhorska. Zná-
me sú Duchnovičove verše venova-
né gréckokatolíckemu metropolitovi 
v Ľvove Grigorijovi Jachimovičovi, 
v ktorých sa okrem iného spomína: 
„bo svoji za horami nie sú cudzí“ 
a v závere: „že Karpaty nás neroz-
delia“. Tieto verše a Duchnovičove 
sympatie patrili rusínsky a rusky 
orientovaným Haličanom. Ak by sa 
Duchnovič považoval za Ukrajinca, 
prečo by potom jeho najznámejšia 
báseň „Vručanije“ začínala slovami 
„Ja Rusín byl, jesm i budu“ (Bol som 
Rusín, som a budem) а nie slova-
mi „Ja Ukrajinec buv, jesm i budu“! 
Prečo by potom napísal Gramatiku 
rusínskeho jazyka a desiatky od-
borných, umeleckých a iných diel 

v rusínskom jazyku, resp. ruskom 
s rusínskymi prvkami? Vestník pre 
Rusínov rakúskeho štátu z roku 
1863, v ktorom A. Duchnovič píše 
„Prepáčte, bratia, nechcem uraziť 
nikoho, musím však povedať prav-
du, že v tých vašich ukrajinských 
povestiach niet dobrého vkusu... 
Nechápem, akým spôsobom sa 
mohla tak naraz zmeniť čistá ruská 
(rozumej) rusínska reč na ukrajin-
skú, veď Halič nie je na Ukrajine, 
v Haliči nakoľko mi je známe, nie 
je taký dialekt... Úlohou je Ukrajinu 
prebudiť, aby si osvojila správny 
pravopis a naučila sa ruskú grama-
tiku. Nechápem, hovorím, aká prí-
ťažlivá sila nesie Halič na Ukrajinu.“ 
Z toho vyplýva, že A. Duchnovič sa 
nepovažoval za Ukrajinca a dokon-
ca ani Halič nepovažoval za súčasť 
Ukrajiny, čo vzhľadom k vtedajšej 
politicko-geografi ckej situácií bola 
čistá pravda. Až do obdobia ro-
kov 1870-1880 prevládala v Haliči 
rusínska alebo „ruská“ orientácia. 
A. Duchnovič mal priateľské kon-
takty s Haličanmi, ale len s tými, 
čo boli rovnako orientovaní ako on, 
napríklad Matica haličsko-ruská. 
Akonáhle v Haliči prevládol a nako-
niec aj s podporou Viedne zvíťazil 
ukrajinský smer, vzťahy Rusínov 
s Haličanmi značne ochladli. To 
platí nielen o A. Duchnovičovi, ale 
aj o A. Pavlovičovi, A. Dobrianskom, 
J. Stavrovskom-Popradovi a mno-
hých ďalších. 

Podobná situácia bola aj na 
Slovensku, keď na základe roz-
hodnutia ÚV KSS z 28. júna 1952 
Rusínom Slovenska bola diktátom 
proti ich vôli nanútená ukrajinská 
orientácia. Uvedené rozhodnutie 
ÚV KSS malo i v súčasnosti má 
veľmi negatívne následky v ná-
rodnostnej orientácii Rusínov spo-
čívajúce v tom, že takmer 80 % 
Rusínov Slovenska sa hlási k slo-
venskej národnosti. Vyhlasovať A. 
Duchnoviča a iných predstaviteľov 
rusínskeho kultúrneho a národné-
ho života za Ukrajincov je znakom 
vrcholnej neúcty niektorých pred-
staviteľov ukrajinských organizácií. 
Je to taký istý nezmysel, ako keby 
niekto vyhlásil Ľudovíta Štúra za 
predstaviteľa národného obrodenia 
„tatranských Čechov“, ktorý bojo-
val za ich zjednotenie s ostatnými 
Čechmi. Považovať A. Duchnoviča 
po jeho smrti za historickú osob-
nosť Ukrajincov a meniť jeho rusín-
sku národnosť na ukrajinskú je 
nehoráznosťou. Fórum inštitút pre 
výskum menšín, Šamorín nemalo 
by zverejňovať také nepravdivé 
údaje aké boli zverejnené v bro-
žúrke v r. 2012 pod názvom“ Naše 
národnostné menšiny“.

Na vedomie: Úrad vlády SR - 
Sekcia národnostných menšín. 

Komu vyhovuje NEPRAVDA?

Ivan Bandurič, Bardejov

Dostala sa mi do rúk 12 stránková brožúrka pod názvom“ Naše národnostné menšiny“, ktorú vydalo 
Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín v r.2012 s fi nančnou podporou Úradu vlády SR. Uvedená 
brožúra prináša mnoho dezinformačných údajov. Napr. na 1. strane uvádza, že v rokoch 1921 a 1970 
rusínska národnosť na Slovensku nebola. Tieto údaje sú nepravdivé ako aj veta „Mýtus: Menšiny na 
Slovensku majú nadštandardné práva. Zatiaľ nikto zo slovenských politikov nepredstavil štandard-
né menšinové práva, ktoré sú potom tie nadštandardné?“. Autor by mal preštudovať Ústavu SR, 
najmä článok 12 a 34. Mohol uviesť, aké práva národnostné menšiny v SR nemajú oproti občanom 
väčšinového národa. Aj ďalšie vyjadrenia na poslednej strane brožúrky považujem za neprimerané 
a netýkajú sa príslušníkov každej národnostnej menšiny. Je pravda, že niektorí príslušníci menšiny 
neovládajú štátny jazyk. Som presvedčený, že obsah brožúrky bude vystavený kritike zo strany jed-
notlivých národnostných menšín, preto sa vyjadrím len k údajom v časti ukrajinskej národnostnej 
menšiny, ktorej autorom je Pavol Bogdan, podpredseda proukrajinskej organizácie.
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Vaše reakcie Културно-медіалный сервіс

Під такым назвом была уведжена до 
жывота книжочка русиньской актівісткы 
із Свідника Людмілы Шандало-

вой (окр. Іншого і авторкы тексту співанкы 
Карпаты, Карпаты..).  Акція ся одбыла 19. 
децембра 2013 у просторах Основной уме-
лецькой школы у Свіднику. Книжочку до чіта-
тельского жывота увели і похрестили актівны 
Русины: Інґ. Ян Голодняк, пріматор міста 
Свідник, Федор Віцо, вызначный русиньскый 
карікатуріста і Мґр. Петро Крайняк, по-
сланець ПСК, котрый на марґо акції повів: 
„Дякуєме вшыткым участникам, дітям за 

красне декламованя, учітелькам за приго-
товліня дітей а книжочці вінчую вельо чіта-
телів. Была то досправды прекрасна акція, 
на котру буду мати шумны споминкы“. П. 
Крайняк у своїм приговорі, мімо іншого, при-
звав компетентных, жебы на школах у Свід-
нику ся зачав учіти русиньскый язык, значіть 
материньскый язык вшыткых Свідничанів. 

-слф-

ШТО НАС ЗАІНТЕРЕСОВАЛО?

„Телевізія 
ЙОЙ давать 

дость простору 
і Русинам“

Текст і фото: С. Л. Фечова 

Говорить Михал Ільканін, молодый 
і успішный артіста Театру А. Духно-
віча в Пряшові і редактор справо-

дайства ТВ ЙОЙ, котрый дале додавать: 
„Русины жыють в нашій сполочнос-
ти як третя найвекша народностна 
меншына на Словеньску і дотворюють 
вєдно словеньскый штат. Тот факт 
собі істо усвідомлює і комерчна ТВ ЙОЙ, 
котра подля мене давать дость про-
стору і про презентацію Русинів і не є в 
ній проблем пересадити до высыланя ін-
формації о Русинах, о їх акціях і култур-
нім жывоті“. 

Є час балів і русиньскых сілвестрів, як 
оцінює тоты акції М. Ільканін?

„Мі як Русинови ся барз люблять 
русиньскы балы і цалком люблю акції 
споєны з Русинами, бо Русины ся лю-
блять і знають бавити. Акції споєны із 
Русинами суть повны темпераменту 
і люде собі на них досправды знають 
ужыти каждый „душок“ забавы. Тым, 
котры іщі нашы русиньскы балы або 
акції не обсолвовали, пропоную їх навщі-
вити, бо кідь то зажыють раз, так єм 
пересвідченый, же все їх будуть хотіти 
навщівльовати". 

12. 2. o 19:00 на ВС 
Хрісто Бойчев 
ОКРЕСНЫЙ ШПЫТАЛЬ АБО ПЛУКОВНИ-
КОВА ЖЕНА
Режія: Пепе Пражмарі
Гра вызначного сучасного булгарьского 

автора Хріста Бойчева Окресный шпыталь... 
мапує сітуацію на прикладі здравотників 
у шпыталю. Суть ту сцены із щастливого 
жывота блазнів на псіхіатрії.

19. 2. 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 нещастливішым? І котрому 

ся подарить здобыти сердце красной дамы? 
Тото вшытко ся дознаме у Мрожековій аб-
сурдній траґікомедії. Літній день є гра, ко-
тра  розосміє сердечностьов і обычайностьов 
людьскых тужеб і  мотівацій.

26. 2. o 19:00 на ВС 
Максим Ґорький 
ВАССА 
Родинна гра
Режія: Светозар Спрушаньскый  
Силна жена, тверда обходнічка і мати - 

Васса 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. Інсце-
нація 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 час-
то 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.

Проґрам Театру А. Духновіча на ФЕБРУАР 2014 

▲Погляд на сцены артістів ТАД-у із щастливого 
жывота блазнів на псіхіатрії.

„„ÏÏîäüòå, ä³òè, îäüòå, ä³òè, 
øòî âàì ïîâ³ìøòî âàì ïîâ³ì““

▲Л. Шандалова із свойов книжочков в допро-
воді „хресных отців“, справа: Ф. Віцо і П. Край-
няк, другый зліва Я. Голодняк. 
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Русины дома і за граніцяміRusíni doma i za hranicami 

Film režiséra Andreja Kopču „Akcia Visla“ 
natočený v roku 2004 o násilnom vysídlení 
vyše 35 tisíc Rusínov-Lemkov v roku 1947 

z oblasti ich rodných Karpát na severozápad 
Poľska a ďalších niekoľko tisíc do oblasti pô-
vodne osídlených Volyňskými Čechmi si mohli 
pozrieť aj diváci v Prešove. Premietania fi lmu 
10. decembra 2013 na Malej sále Divadla A. 
Duchnoviča sa zúčastnil aj vzácny hosť a jeden 
z tvorcov fi lmu Petro Trochanovsky – Murianka 
z Poľska, ktorý si zahral aj vo fi lme postavu ku-

rátora v ,,cerkvi“. Malý počet divákov v hľadisku 
bol negatívnou stránkou večera, ale samotný 
fi lm a výkon hercov – amatérov bol prítomnými 
ocenený uznaním a potleskom na záver jeho 
premietania. V besede Petro Trochanovsky od-
povedal na otázky prítomných, ktorí sa zhodli na 
názore, že „Akcia Visla“ bola jedným z najtragic-
kejších období histórie Rusínov-Lemkov v Poľ-
sku, ale zároveň aj histórie rusínskeho národa 
na území strednej Európy. Osud samotného 
Petra Trochanovského bol poznačený „Akciou 
Visla“, lebo po deviatich mesiacoch sa už svojej 
matke nenarodil v mieste odkiaľ boli vysídlení, 

ale v „čužini“. Ofi ciálne miesta v Poľsku sa do-
posiaľ Rusínom-Lemkom za spáchanú krivdu 
na ich národe neospravedlnili, ani nedošlo k ich 
odškodneniu. Ako poznamenal Petro Trocha-
novsky – „krivdy sa na národoch páchajú, ale 
režimy, ktoré prichádzajú sa neradi ospravedl-
ňujú“. Podľa názoru účastníkov premietania, 
by sa mala tomuto tragickému obdobiu dejín 
Rusínov venovať väčšia pozornosť aj zo strany 
historikov na Slovensku, ako aj rusínskej kultúr-
nej verejnosti. Film „Akcia Visla“ by sa mal za 
týmto účelom viac propagovať a mohol by byť 
ponúknutý aj slovenskej televízií. Bolo by vhod-
né keby tento fi lm bol premietaný napr. v rámci 
vyučovania dejepisu v školách. Nielen z dôvodu 
získavania vedomostí, ale aj ako memento ná-
sledkov šovinizmu a nacionalizmu.

Общество святого Йоана Крестителя 
выдало в рік свого 10-річного юбі-
лейного єствованя уж традічный 

Ґрекокатолицькый русиньскый календарь. 
Минулый рік быв про общество успішный уж 
і зато, же быв схваленый і уведженый ме-
джі людей до нашых русиньскых церьквей 
Малый требник, котрым ся русиньскый язык 
залучів меджі літурґічны языкы на Словень-
ску. В тім календарі, хоць не є писаный цілый 
азбуков, можеме найти вельо інтересных 
інформацій, котры суть потребны в жывоті 
каждого хрістіяна і котры суть приближены 
красным русиньскым языком. Перша часть 
календаря є уж традічно Календаріюм: ка-
лендарь вшыткых свят, подля Юліяньского 
і подля Ґреґоріяньского календаря. Інфор-

мації із жывота вызначных особностей як 
Йоан Кутка і Антоній Годинка. Отці Духовны 
нам приближують і пояснюють 5 церьковных 
заповідей, 10 кар на Еґіпт, Макабейскых му-
чеників, збойників з русиньскых сел, правду 
о смерти, споїня меджі церьквов і Пресвя-
тов Богородіцов і різны інтересны темы, 
котры в сучаснім світі засягують до жывота 
каждого чоловіка, як алкоголізмус і способы 
лічіня, якыма суть гіпотерапія, каністерапія 
і фелінотерапія. Уж традічно находиме в ка-
лендарю різны стишкы і байкы з пера Осифа 
Кудзея і іншых. Цінным матеріалом в кален-
дарю є і подрібно выпрацоване зрахованя 
жытельства із 2011 рока, де в списку най-
дете вшыткы села, в котрых ся жытелі при-
голосили ку ґрекокатолицькій вірі, русиньскій 
народности і русиньскому материньскому 
языку. Уж із уведженого выпливать, же 
Ґрекокатолицькый русиньскый календарь не 

сміє хыбити в каждій родині, веце інформа-
цій о його здобытю найдте у вашій єпархії. 

Film „Akcia Visla“ v Prešove
Dr. Peter Krajňak, Prešov 

Ґрекокатолицькый русиньскый 
календарь до каждой родины
М.Ш.
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Пропаґація реґіону Propagácia regiónu

Під такым назвом ся кінцьом минулого 
року в Музею модерного уміня Енді 
Варголы в Меджілабірцях (ММУЕВ) 

в співпраці із Сполочностьов Е. Варголы 
в Меджілабірцях одбыла інтересна вер-
нісаж выставкы од знамого філмового 
сценоґрафа, ілустратора і маляря Фера 
Ліптака (1962). Діла споминаного автора 
суть шпеціфічны і оріґіналны як сам автор, 
бо собі у них не комплікує жывот потреба-
ми модерного часу. Суть у них зображены 
радость і гумор із властнов характерістіков 
і мають поінту. А може і зато переважна 
часть з них была такой по вернісажі роз-
продана. „Уміня є тяжке, але іщі тяжшый 
є бізніс арт, котрым творить сам Ф. 
Ліптак. Люблю умелців і вытварників, 
котры мають свій світ. Мене уж рокы 
Феро Ліптак ословлює як умелець 

і сценоґрафіста, зато єм анґажовав 
выставку його образів у нашім музею. 
Його „поставічкы“ ся мі барз люблять, 
хоць суть про многых незрозумітелны, 
но в тім є його велич. В нашім музею 
представляме вшытко, што творить мо-
дерне уміня, ведь сьме музей модерно-

го уміня а Ліптак належыть ку шпічкам 
модерного уміня“ - говорить Др. Михал 
Бицько, ПгД., теперішній куратор і музе-
оедуколоґ в ММУЕВ. Наконець і самы по-
судьте, што через інтересны фотоґрафії 
у Ліптаковых образах відите і чуєте. 

шой родины співали Рождество твоє, Хрісте 
Боже наш, потім сьме віншовали „На щастя, 
на здравя, на то Боже народжіня, жебы шя 
нам дав Господь Бог дочекати другого Божо-
го народжіня...“ 
В тот красный святочный вечур співа-

ло дослова ціле наше село. А нелем наше! 
А теперь ся тото по роках зась повторило. 
Окремо інтересный і за сердце хватаючій 
быв сполочный спів споминаной колядкы 
Рождество твоє, Хрісте Боже наш в поданю 
вшыткых трьох хорів. Отець духовный Ф. 
Крайняк то прирівнав ку ангелскым співам, 
якы ославують Божого сына. Проґрам про-
довжовав в камюньскім културнім домі, де 
найперше выступив староста села О. Єдинак, 
котрый красныма святочныма словами при-
вітав участників концерту і цінных гостів на 
челі з председом Русиньской оброды на Сло-
веньску В. Противняком. Директорка школы 
О. Ґреґова представила інтересну книжку 
Камюньскы приповідкы, яку вытворила ґрупа 
школярів із своїма учітелями, котру до спи-
совного русиньского языка переложыв о. Ф. 
Крайняк. Пара модераторів Коневал – Єди-
накова сердечныма словами отворили дру-
гу часть концерту, в котрій выступив і наш 
популарный ПУЛС. Проґрам Піддуклянців 
слідовав заповненый културный дім аж до 
20. год. В їх выступліню ся вказало, што то 
значіть быти професіоналом! Прекрасны 
танечны образы, управлены співанкы 
і професіоналны орхестралны композіції 
были часто перерушованы великым аплав-
зом вдячных а треба повісти, же і щастливых 
Камюнчанів. Нашы Піддуклянці „мусили“ іщі 
трираз придавати.
Інтересный і про Камюнку тіпічный быв 

і конець праздника. Як Піддуклянці зышли 
із сцены, та люде іщі не одходили домів, бо 
каждый знав, же мусить зазвучати іщі камюнь-
ска гімна Дай же, Боже, добрый час... Вєдно 
із Барвінком тоту гімну співали вшыткы люде 
в салі. Так як в Камюнці: „Та не можеме іти 
дому, бо іщі сьме не співали Ой, нуну,ой, нуну“.

По прекраснім концерті в роднім селі єм 
пережывав радість з нього іщі дость дов-
го з моїма приятелями і родаками. Іщі веце 
єм собі усвідомив, як красный спів зближує 
людей. Камюнчанів уж веце як 60 років спо-
ює Барвінок, якый основав наш незыбытный 
родак Штефан Біттнер. Єм собі істый, же 
кебы не было Барвінку, та бы сьме ся так 
часто не стрічали! Мали сьме і маме велике 
щастя, же з Біттнеровых школярів выросли 
талентованы продовжователі. Я бы їх на-
звав нашыма біттнеровцями, якы спрацо-
вали уж веце як 700 співанок. Векшынов то 
были і суть учітелі нашой школы – Г. Вирос-
ткова-Зимова, М. Шкварова-Матолякова, Ш. 
Зима і другы. В остатніх роках душов Бар-
вінку є головно М. Караш. І послідній концерт 
в Камюнці указав, же чоловік глядать діяня. 
А діяня творять зась лем люде. В Камюн-
ці ся вытворила міцна ґрупа людей, котры 
творять і розвивають духовны цінности на 

полю русиньскых традіцій і културы, чім нас 
сістематічно позывають до нашой Барвінко-
вой Камюнкы. На тім місці і за своїх родаків 
высловлюю велике подякованя о. Ф Край-
някови, старостови села О. Єдинакови, 
директорці школы О. Ґреґовій, нашому 
поетові М. Коневалови і ведочому ФК 
Барвінок М. Карашови. 
Руками знаме погласкати тіло, но співанка 

нам погласкать цілу душу. А тото погласканя 
співанков мать велику силу в духовнім рості 
каждого чоловіка. Сьме сотворены про щастя 
і радість. А то сьме чули і на посліднім концер-
ті в Камюнці.
Позн. редакції: додаваме, же ораґнізато-

ром успішной акції в Канюнці были: Русинь-
ска оброда на Словеньску, село Камюнка, 
Сполок св. Йоана Крестителя і орґанізація 
мододы Русины з фінанчнов підпоров Уряду 
Влады СР- проґрам култура народностных 
меншын 2013. 

Пасажырі в Меджілабірцях
Текст і фото: С.Л.Ф. 

▲Ф. Ліптак в сполочности директоркы ММУЕВ у 
Меджілабірцях – Др. В. Мадяровой (перша справа).  

▲Погляд на творчость Ліптаковых образів. 

►c. 1: Рождественне...

▲Сполочный спів колядкы Рождество твоє, Хрісте Боже наш в поданю вшыткых трьох хорів 
в церькви св. Апостолів Петра і Павла. 
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Informačný servis ROSІнформачный сервіс РОС

4. януара 2014 року одбыло ся у Пря-
шові засіданя Коордіначного выбору 
РОС (КВ РОС), котрый є найвысшым 

орґаном меджі сеймами. Членів КВ і Дозо-
рной рады РОС привітав і засіданя вів, як 
є в орґанізації звыком, підпредседа РОС 
Інґ. Мірон Крайковіч. Проґрам новорічного 
засіданя КВ РОС творила оцінка діятель-
ства РОС за послідній період 2013 року, 
з котров выступив і окремы акції проаналі-
зовав Владимір Противняк, председа РОС. 
Справу ДР РОС о госпоріню орґанізації за 
рокы 2011 і 2012 преднесла Вєра Юрічова, 
председкыня ДР РОС. Немалый простір быв 
присвяченый планованю роботы на 2014 
рік, сістематічному выдаваню Інфо Русина, 
матеріалам і документам повязаных з при-
правами на 12. Сейм РОС, котрый членове 
пропонують зреалізовати в маю т. р. в Меджі-
лабірцях (точный термін буде даный на дал-
шім засіданю КВ РОС). Бісідовало ся о реа-
лізації членьскых засідань МО РОС, де было 
їх председам запропоновано дати собі добрі 
залежати на выбераню вышколеных і до 
русиньской проблематікы заінтересованых 
людей за делеґатів, членів до нового ВВ 
і на председу РОС, котры орґанізації мають 
предложыти до Секретаріату РОС перед ре-
алізаційов 12. Сейму РОС. 

Богата была і діскузія в котрій зазвучало 
немало поглядів і пропозіцій на поліпшаня дія-
тельства орґанізації і новинок Інфо Русин. Ште-
фан Дрозд (Вранов н/Т) конштатовав, же вельо 
бісідуєме а тото основне нам уникать. Інґ. Мі-
лан Мнягончак (Гуменне) пропоновав допо-
внити пропозіції РОС до ІV. Справы о повніню 
Рамкового договору на охрану народностных 
меншын в СР, тыж радив приложыти ку новин-
кам шекы на предплатне. Подля Мґр. Мірос-

лава Кереканіча (Гуменне) є ґрантовый сістем 
здевастованый і ліпше бы было, кебы ся вер-
нув назад під МК СР. Петро Мікула (Біловежа) 
пропоновав єден проєкт присвятити стрічі із 
старостами сел і подникателями. Ярослав Фе-
цуш (Свідник) радив дати в новинках шыршый 
простір поглядам на діяня... Тоты і многы 
далшы хосенны пропозіції были залучены до 
узнесінь, котры схвалили членове КВ РОС, як 
і до плану роботы РОС на далшый період. 

Звідав ся і такой на тот опрос одповів Фе-
дор Віцо, председа пряшівской МО РОС 
одкрываючі членьску сходзу і вітаючі 

людей в ненашых просторах рештаврації ці 
корчмы Дружстевного двора, котрый є му-
рами споєный з нашым (?) Руськым домом 
у Пряшові. З тым Руськым домом - святыньов 
русиньской културы, на котру ся нам давно 
поскладали нашы предкы і котра уж рокы 
служыть лем про горстку выволеных на челі 
із Ш. Секераком. О тій проблематіці бісідовав 
на засідані Ф. Віцо і мы в нашых новинках 
о тім уж нераз писали, но сітуація ся дотеперь 
ани кус не змінила. 
Быв 13. януар – русиньскый сілвестер 

- як ся пряшівскы Русины зышли на своїй 
членьскій громаді МО РОС, а треба пові-
сти, же на розділ од попередніх стріч, тота 
мала цалком богату участь. Окрем періпе-
тій навколо Руського дому, Ф. Віцо спомя-
нув і акції, котры минулого 2013 р. зорґані-
зовала МО РОС в Пряшові, як наприклад 
Новорічна стріча, Вечір присвяченый на-
шому академічному малярьови Михалови 
Чабалови ці Стріча русиньскых особнос-
тей. Ф. Віцо пропоновав, абы намаганя 
Русинів вели до зорґанізованя Всерусинь-
ского сейму (позн. ред.: дотеперь маме 16 
русиньскых орґанізацій, може уж і веце). 

Так само прочітав письмо-пожадавку 
пряшівской МО РОС адресовану одбору 
школства ПСК, жебы ся в Пряшові завела 
выука русиньского языка, што выкликало 
богату діскузію. Главні о тім, якым бы мав 
быти спосіб ці поступ, як ся з тым пробле-
мом попасовати. О тім діскутовали Доц. 
ПгДр. Андрій Антоняк, ЦСц., з Інштітуту 
русиньского языка і културы при Пряшів-
скій універзіті, ЮДр. Віталій Франко, Мґр. 
Петро Медвідь і іншы. Наконець ся дого-
ворили на робочій стрічі, де ся споминане 
письмо допрацує і одошле на компетентны 
орґаны. 

ПгДр. Василь Латта бісідовав о потребі 
хранити азбуку і вшытко наше, зактівізовати 
пряшівскых Русинів і вернути місту Пряшів 
тоту красну традіцію, кедь было главным 
центром русиньской културы. 
Притомны на засідані прияли до орґаніза-

ції новых членів і зволили новый выбор МО 
РОС, на челі котрого є молодый председа 
Мґр. Петро Медвідь (членами выбору были 
членьсков громадов зволены ЮДр. Андрій 
Лиґа, Доц. ПгДр. Андрій Антоняк, ЦСц., Фе-
дор Віцо, Інґ. Ян Шіма, Мґр. Анна Кузмякова 
і Інґ. Дімітрій Крішко). 
Участникам на засідані потішыли душу 

гры на гармоніках Д. Крішка і Іґора Креты, 
з котрым собі вшыткы заспівали нашы 
знамы русиньскы співанкы, але і потіха про 
тіло - смачна капустніца.

▲ Погляд на пряшівскых  Русинів, котры ся  зышли на своїй членьскій громаді МО РОС. 

Чом сьме днесь ту?!

Рішіня КВ: 12. сейм РОС буде в маю у Меджілабірцях
А. Кузмякова, фото авторкы

▲ Погляд на членів КВ РОС. 

Текст і фото: А. Кузмякова
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В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Камюньскы приповідкы

1/2
014

Клубовый вечур 
у Снині 

Віфлеємскый вечур 
в Колбовцях

1/2
014

1/2
014

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

www.molody-rusyny.sk

АВІЗО НА ЗАПЛАЧІНЯ ІНФО РУСИНА 
НА РІК 2014

Дорогы чітателі, 
тых котры сьте іщі не заплатили Інфо Русин на 
2014 рік, просиме жебы сьте так зробили до кін-
ця януара 2014. Віриме, же так само зроблять 
і  членове  ВВ РОС, КВ РОС і ДР РОС, котры 
будуть про другых прикладом. Вам, котры сьте 
уж Інфо Русин заплатили сердечно дякуєме. 
Інфо Русин будете так як фурт діставати акту-
алні по каждім выдані аж домів до свого обыстя 
Ціна предплатного Інфо Русина на 2014 рік ся 
не мінить, значіть 9, 96Є. Інфо Русин можете 
передплатити  переводом на наш банковый 
учет: 2155073158 /0200 або поштовым поуказом 
(на мено), котрый вам дадуть на каждій по-
шті задарьмо - на адресу: Rusínska obroda na 
Slovensku - Redakcia Info Rusín, Levočská č. 
9, 080 01. За новинкы мож заплатити і рівно в 
редакції Інфо Русин в Пряшові, каждый робочій 
день в часі од 13.00-16.00 год. Веце інформацій 
на тел. ч.: 0918 176 804. 
Уж теперь вам дякуєме за заплачіня нашого 

- вашого Інфо Русина, повного новостей і актуал-
ностей! Віриме, же нам останете вірны!

З почливостьов Сілвія Лисінова-Фечова  
шефредакторка Інфо Русина.

На першый погляд малень-
ке і невыразне селечко 
свiдницького окресу Беняди-

ківці указало і великым селам, же як 
ся робить порядный русиньскый бал 
зо вшыткым, што ку тому належыть. 
О тото ся в суботу 11. 1. 2014 постарав 
шыковный староста села Ладіслав 
Джoґан із свойов женов Марійов. 

Заповнена сала културного дому, ве-
льо гостів зо сусідніх сел, Свідника 
і іншых міст, смачны русиньскы їдла, 
меджі котрыма не хыбила тіпічна ма-
чанка, нефалшована русиньска заба-
ва і величезный огньострой - потвер-
джовали, же бал мать свою традіцію 
і же ся на нього досправды оплатить 
прийти. Ку тому вшыткому іщі богата 
томбола із веце як 100 цінами, меджі 
котрыма не хыбила і ціна редакції 

Інфо Русин - передплачіня новинок 
на цілый 2014 рік. Інтересностьов 
была і головна ціна томболы в по-
добі жывого пацята, котре молода 
выгеркыня лапала по цілій салі, што 
было бар добрым сприємніньом гу-
мору на балі. О русиньскый бал мала 
інтерес і ТВ ЙОЙ, котра на далшый 
день высылала дасть ся повісти дость 
довгый шот у головных вечірніх спра-
вах. Акцію маповав і Словеньскый 
розглас, котрый у радію Патрія НЕВ 
одвысылав в понедільок 13.1.2014 так 
само довгый матеріал. За красну ат-
мосферу на русиньскім балі належыть 
велике подякованя якраз старостови 
села і його жені Марії з одказом про 
вшыткых, же праві так ся мають ор-
ґанізоват, традічны нефалшованы 
русиньскы балы. 

В Бенядиківцях резоновала 
інтересна томбола і ТВ ЙОЙ
Текс і фото: С.Фечова 

▲Головна ціна томболы в подобі жывого 
пацята, котре собі молода выгеркыня 
лапала по цілій салі. 

▲Ладіслав Джoґан із свойов женов Марійов. 


