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ТЕМА
ХОРВАТІЯ: Руски язик у основней
школи Стари Янковци
Тот школски 2012./2013. рок з пиху и гордосцу буду паметац шицки Руснаци у Старих Янковцох, а окреме основношколци. Точнейше, 19. новембра 2012. року у ОШ Стари Янковци, започала настава руского язика и култури по моделу Ц. После 182 роки, од кеди ше перши Руснаци
приселєли до Старих Янковцох, школяре з нєсцерпеньом чекали учительку и наставу
на руским язику. З поздравом »Добри дзень«, настава започала. Же би зме спознали
кельо тото збуванє ма за Руснацох историйне значенє, дакус закукнєме до историї.
Руснаци ше на простор нєшкайшей Републики Горватскей доселєли зоз Бачки 1830.
року и то перше до Старих Янковцох. До Бачки ше приселєли шредком 18. вику з горнїх крайох Угорскей, точнейше зоз жупанийох Боршод, Земплин, Гевеш и Саболч. Руски фамелиї хтори ше теди приселєли до Старих Янковцох були: Шайтош, Бабинчак,…
Од теди по нєшка, Руснаци нїґда нє мали можлївосци учиц у школи руски язик, алє
го заш затримали и пестовали там дзе бул найсиґурнєйши – у фамелиї. Язик, писнї та
народни и вирски звичаї преношени з колєна на колєно, зачували ше и по нєшка. 
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ПАРЛАМЕНТНІ ВИБОРИ
9 ДЕЦЕМБРА 2012 В РУМУНІЇ
9 децембра 2012 одбули вибори для Парламенту Румунії,
для депутатів і сенату. Поза румунского законодарства,
на вибори берут участь політічні партії але і організації
націоналних миншин, котрих румунска держава узнає
і котрі в Румунскім Парламенті складают групу націоналних меншин.

К

ултурний союз Русинів в Румунії
делеговав до гласовного пробігу
др. Юрія Фірцака, наш кандідат
голосований септимбра 2012, в рамці
Націоналной Ради нашого союзу.
Предволебна кампанія представовала медже Русинами діятельство нашого союза але і викладала історію, традіції, культуру і русиньске духовництво,
для Румунів але і для всіх націоналних меншин. Предволебна кампанія
ся одбивала в селах где жиют Русини.
В Бістрі, окрес Мараморош, Перегу
Мари, окрес Арад, Дарманешти, окрес
Сучава, Пожога, окрес Гунедоара були
стритнутія з Русинами, з членами нашого союзу, аналізували актівность
організацій але і актівность депутата
дотеперішного мандату. А тиж на-
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крислювала цілі на далший період,
потребні бранити слободну розвитку
русинського жітельства в нових культурно-сполоченьскіх условіях в Румунії, значіня і роль нашого союза меджі
народностних організаціях меншин.
В тих селах, міцні русиньскі організації.
В довжені часу, Русини організовали

ту визначне властне культурно-сполоченьскі акції, зреалізовали ціль нашого союза, возроджіня русиньской душі.
Народностна і централна медія інтензівно рефлектовала предволебну
роботу членів союза. Пан Юрій Фірцак
виступав в рамці передач радіо і телевізних інформувати о націоналне і загранічне діятельство нашей організації.
Мімо културно-сполоченьскіх подій,
велику увагу мали актівни контакти
і сполупраца з Світовим конгрисом Русинів. Детальне опесував сполупрацу
з Світовов Раду, нашу притомность на
періодіцке засіданя, на засіданя конгресу, на культурни і научни сполочни акції
в яких русиньски комуніти находят собі
скусености і сполочни цілі.
Наш кандідат, кождий раз, підтведував політіцку і матеріалну помогу од
румунской влади, котра витворяла потребни условія бранити русиньску народну, културну і духовну ідентічность.
Русини з Румунії голосили ся і пан
Юрій Фірцак, 9 децембра 2012, став депутатом на далший період. Треба високо
оцінити що Русини знова підняли свій
голос і знова будуть мати свого депутата
в Румунскім Парламенті. Наші Русини будуть далше доставати помогу витворити
нові можности на потребу розвинути
процес народного оброджіня. 
Гал Франчіск Оскар
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ІНФОРМАЦІЇ ІЗ

МАДЯРЬСКА

Музыкалный вечер на честь композитора и піаніста Дезидерія Задора
22 новембра 2012 рока русинська сполочность Мадярщины
вудзначила 100–ручный юбілей знамого композитора
Подкарпатя Дезидерія Задора. Вун быв первым музыкантом
Подкарпатя из аспірантськым музыкалным образованієм,
піаністом європейської величины. Вун быв продолжателем
богатых традицій органної и хорової школы края, єдным
из первых профессіоналных композиторув, проводящим
музыкознателем-фолклористом, педагогом, чоловіком
высокого інтелекта, аристократичным и при тому дуже
скромным.

Д

езидерій Задор быв первым
композитором вуд Подкарпатя
(Закарпатя) у Союзі Композиторув Украйины, первым директором
Ужгородського Державного музыкалного училища, первым професором
из Подкарпатя на катедрі композиції
Лембергської конзерваторії.
Вечер быв організованый Вседержавным Обществом Русинської Интелиґенції им. А. Годинкы, Столичным
Русинськым Самосправованям и другыми Самосправованями Будапешта.
Ведучов вечера была Др. Маріанна
Лявинец. Лейтмотивом вечера быв
акцент на вто, ош творчество Д. Задо-

Прощаня из Фруційом
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новембра 2012 рока одойшов
у вічность всіми любимый и честованый Др. Атаназ Фединец,
Фруці. Из болем у душі, каждый из
нас, позерать на його картины и не
може повіровати, ош його уже не
є межи нами.
Атаназ родив ся у русинській родині леґендарного хірурга Александра Фединця 2 децембра 1936 рока.
Закончив середню школу им. А. С.
Пушкіна у Мукачові, пак медичный
факултет Ужгородської Універзіти.
Став
дохтором-рентґенологом.
Айбо йому судило ся стати художником, котрый из великов силов
выразив у своих полотнах русинські
традиції, прекрасный рудный край
и ушытко, што волновало його народ. Діла нього усе было интересантным особность, її характер, її справи. А імпульс ид малюваню вун дустав у далекі 60-ті рокы, коли общав
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ра по роботі из русинськым фолклором помогло сохранити русинськый
народный мелос.
У 1943 році руд редакційов Д. Задора выйшли дві популарні збирькы
співанок у обробці діла хора, и также
обємна теоритична робота про коломыйкы. У 1944 році из фолклорных
записув Д. Задора, Н. Костюка и П.
Милославського были выдані «Народні пісні подкарпатськых русинів».
У особності Д. Задора щасливо обєдинили ся талант исполнителя и талант педаґога. Будучи первым директором Ужгородського музыкалного
училища, вун воспитав много знамых
ся из прекрасными художниками
Ф. Манайло, А.Коцков, А. Кашшаєм
и знамыми літераторами, артистами, режисерами. У тоты рокы Фруці
серйозно занимав ся фотоґрафійов и мав великі успіхы. У 1967 році
роботы Фруція демонстровали ся
на передвижнуй выставці у США.
У 1968 році на Пражськуй межинароднуй выставці фотоґрафій роботы Фруція были напечатані у извістному журналі «Фотоґрафія». У 1969
році у Штутгарті на выставці «Шедевры фотоґрафії и як їх робити»,
Фруці дустав грамоту. У Штутгартському музею Модерно ищи и дотеперь мож увидїти 2 його роботы
з тої выставкы. Малярство прийшло
до Фруція у 80-ті рокы минувшого
стороча. Перед тым, у 1973 році вун
закончив Одеську однорочну школу
Художеств. Уд тогды Фруці много робив над сюжетами, композиціями,
рисунком своих образув. Тематика
його дуже богата, його пейзажі, бы-

музыкантув. Його методику переняли його многочиселні ученикы, котрі
роблять у Мадярщині, Словакії, Чехії
и Канаді.

У вечері приняли участіє: дочка
композитора піаністка Імелда Задор,
племінниця композитора скрипачка
Єва Задор и її ученикы, колегы по
Лембергськуй Конзерваторії Жужанна Маккауз и Александр Щур, піаністкы сестры Елеонора и Юдіта Карцуб
и вокалістка Анна Ляхович. У другій
части проґрамы выступив квартет
им. А. Годинкы под управліням Аттіли Боніславського из проґрамов
русинськых народных мелодій у обробці Д. Задора. 
тові сюжеты, портреты, - сесе ушытко оригіналный живопис справжнього майстра.
Атаназ Фединец став членом Вседержавного Союза Художникув
Мадярщины, членом Общества Художникув им. Енді Варголы, членом
клуба художникув «Корвін». За рокы
малярства Фруці мав многочиселні
авторські и колективні выставкы,
став лавреатом многых премій.
У 1990 році на выставці Вытварного и декоративного умелецтва
у ХVІ районі Будапешта дустав диплом за картину высокого художественного рувня. У 1997 році на
осінньому вернісажі у Домі културы «Корвін» - премію. У 1999 році
у Веспримі на конкурсі у честь 150
ручного юбілея Мадярської Освободителної войны дустав І. премію.
У 2005 році дустав награду Института Културы Мадярщины «Pro Cultura
Minoritatum Hungariаe». Вічна йому
памнять! 

Číslo 4

Ročník II.

2012

ГОЛОС РУСИНА

www.rusynworldcongress.org

Памняти епископа

К

ир Иван Лявинец родив ся 18
апріля 1923 рока у селі Воловец
на тогдашнюй Подкарпатськуй
Руси у родині учителя Степана Лявинца и Илоны Андрашко. У родині было
9 дітей. Иван Лявинец закончив Мукачовську ґимназію, затым штудовав теолоґію у Ужгороді, пак у Відні. На сященника быв высяченый 28 юлія 1946 рока
Пряшовськым епископом Петром Павлом Гойдичом. Позад політичных событій (конец ІІ. Світової войны, прикапчаня Подкарпатя до Совецької Украйины)
Иван Лявинец не муг вернути ся дому,
у рудный край, котрый быв занятый
совецькым войськом. Вун обстав ся
у Пряшові, де исперщу быв секретарём
владыкы Гойдича, затым редактором
часописув «Благовїсник» и «Зоря».
У яри 1949 рока быв именованый духовником богословської семинарії.
Послі насилственної ліквідації тогдашным комуністичным режимом
греко-католичеської церкви у Чехословакії, у 1950 році быв арестаный
владыка Гойдич. Тогды владыка Василій Гопко именовав Ивана Лявинца
правомочным генералным вікарійом.
Сесю должность Иван Лявинец справляв тайно. У 1955 році вун быв арестованый, а через рук на инсценованому
судебному процесі быв осужденый на
4 рокы темниці. Послі выхода на свободу йому не было дозволено жити
у пряшовському и кошицькому краях,
завто Иван Лявинец перебрав ся до
Прагы, де робив на разных тяжкых фізичных роботах быв истопником, пузніше кондуктором на трамваях. Айбо
у тот же час проводив роботу по оживленю греко-католичеської церкви.
Уєдно из надвладыком Пражськым
Томашком орґанізовав подписаня

«Благовістный голос»
Сято греко-католичеської
духовної музыкы у Будапешті

29

октовбра 2012 рока у Будапештськуй Палаті Искусств
отбыв ся великый заключителный концерт конкурзантув греко-католичеської духовної музыкы.
У конкурзі приняло участіє 14 хорув,
котрі представили греко-католичеські
піснопінія у обробці разных композиторув. Сесе быв первый конкурз такого характера. Поразителным было,
ош у Мадярщині є тулько много грекокатоличеськых хоровых колективув и
также вто, ош якый богатый реперту-
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Ивана Лявинца

9 децембра 2012 рока греко-католичеська церков понесла велику утрату. Упокоив ся у Брні
(Чехія) владыка Иван Лявинец,
апостолськый екзарх.

Знати про епископа треба и тото, ош
спутницюв його житя была поетична
муза. Писати стихы вун зачав ищи у студенчеські рокы, коли зачав публіковати ся у новинках «Правда», «Русский
народный голос», у алманахах «Шаги»,
«12», «Живая струя» пуд псевдонімом
Иван Горянин. У 1942 році быв выданый його первый літературный зборник «Страна простацкая». У стихах вун
описав смутні картины бідності простацького люда, дуже образно сімволізуючи її из калинов, котра плаче, побита
у зимі вітром. Пуд час студій у Відні
у його стихах домінувуть реліґіозні мотивы. Поет щасливый, ош найшов свуй
путь у житю у служенії Христу:
Я шел, сам не знал – куда
Сперва искал свою дорогу,
Искал, мучительно страдал:
Нашел ее я в Боге

петиції и другі акції по возрождіню
и обновленю греко-католичеської
церкви у Чехословакії, што ся удало
у 1969 році. У апрілю 1969 рока Иван
Лявинец быв именованый парохом
греко-католичеської парохії Св. Климента у Празі. У януарі 1993 рока став
епископськым вікарійом греко-католичеської церкви у Чеськуй Републіці.
Под час свої навщивы Чеської Републікы у 1996 році папа Иоанн Павел ІІ.
15 марта папськов буллов установив
греко-католичеськый Апостолскькый
екзархат, а первым екзархом именовав Ивана Лявинца из титулом Владыкы Акалисенського. Через 2 тыжні 30
марта у Римі у Базилиці Св. Климента,
Иван Лявинец быв высяченый на епископа. Должность апостолського екзарха греко-католикув у Чехії владыка
Лявинец исполняв до 24 апріля 2003
рока, до выхода на пензію.

Своє 80-літіє Кир Иван Лявинец отзначив, выдавши збирьку «Цвіты на
столі», куды войшли стихы разных рокув. Сесі стихы ийшли из глубины його
чистої душі, помогавучи стати на путь
духовного возрожденія.
Послідні рокы свого житя вун провюв
у Домі Св. Алберты у Брні. 14 децембра
у Празі отбыло ся прощаніє из бывшим
апостолськым екзархом у Катедралному Соборі Сятого Климента. Тіло усопшого было доставлено у село Воловец
на Подкарпатю (Украйина), на місто його
рожденія. Екзарх похороненый коло
новозбудованої греко-католичеської
церкви будованя котрої вун фінансово
подпоровав и котра была посячена ним
у 2003 році, при огромному стеченію народа. Вун лишить ся у памняти вірникув
достойным сыном церкви. Блажнный
йому покой и Вічная памнять. 

ар они представили. На сцені Палаты
Искусств стояли булш, ги 400 хористув
– ученикув школ, гимназій, семінарій,
сілськых колективув и сімейні хоры.
Каждый хор мав можность исполнити лем єдно произведеніє. Уєдно, т.е.
400 хористув, исполнили 4 духовных
произведенія, вовлекши у спів также
зрителюв. Возвышенным было выступленіє сводного Будапештського Белварошського хора под руководством
Золтана Сабо. Хор исполнив ораторію
В. Гайдука «Цвіткы Голгофы», написану
у честь блаженного великомученика
Теодора Ромжи. Айбо централным
событієм концертної проґрамы была
містерія, представляюща жизненый
путь епископа Теодора Ромжи. Мі-

стерію составив др. Томаш Бубно, диригент знамого хора им. Св. Єфрема.
Вун же быв и режисером містерії. Сесе
представленіє произвело огромноє
впечатленіє на присутствующих, не
лем артистизмом и музылным сопровожденієм, а и тим, што драматичні событія того часа, оказали такоє силноє
дійствіє, ош окружающі чувствовали
себе также учасниками тої трагедії,
того убивства. Прекрасно співали два
епископа: епископ Фюлеп и епископ
Атаназ; хоры Св. Дамяна, Св. Єфрема,
исполнителка скорбного плача Грета
Каплар. Сесе знаменателноє событіє
наусе обстане ся у серцях тых, кто там
быв у тот вечер и чувствовав ся не лем
зрителем, а и учасником вечера. 
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Перегляд русиньскых сел на
Словеньску подля окресів,
де ся при зрахованю жытельства в 2011 р. приголосило веце як 20% жытелів ку
русиньскій народности.

На основі жрідел Словеньского штатістічного уряду СР, спрацовала: С. Л.
Фечова.
Окрес Бардійов (14 сел)
Бехерів
Біловежа
Гутка
Хмельова
Єдлинка
Липова
Лівов
Микулашова
Нижня Полянка
Ондавка
Ортутова
Шарішске Чорне
Вышня Полянка
Вышній Тварожець

41,94%
23,88%
26,51%
46,48%
31,17%
25,00%
20,69%
35,71%
33,85%
50,00%
33,93%
25,65%
49,07%
48,72%

Окрес Гуменне – (10 сел)
Машківці
Нехваль Полянка
Притуляны
Рогожник
Рокытів коло Гуменного
Руська Кайня
Руська Поруба
Вышня Яблінка
Завада
Зубне

21,15%
53,33%
55,56%
28,21%
34,53%
28,83%
70,16%
55,38%
86,11%
24,18%

Окрес Левоча - (1 село)
Торіскы 36,44%
Окрес Меджілабірьці - (22 сел)
Чабалівці
31,56%
Чабины
56,01%
Чертіжне
64,00%
Габура
67,09%
Калинів
64,38%
Красный Брід
56,43%
Меджілабірці
35,53%
Няґів
56,19%
Олька
51,88%
Ольшынків
45,71%
Палота
50,81%
Радвань над Лабірцьом
28,21%
Репеїв
51,05%
Рокытівці
70,00%
Рошківці
58,76%
Суків
48,53%
Светліці
31,36%
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Валентівці
Воліця
Вырава
Збойне
Збудьска Біла

52,27%
46,88%
47,09%
40,94%
57,25%

Окрес Сабінов - 1 село
Баєрівці

50,00%

Окрес Снина - 19 сел
Березовець
Чукалівці
Дубрава
Гостовиці
Кална Розтока
Кленова
Колбасів
Новоселіця
Осадне
Парігузівці
Пчолине
Прислоп
Рунина
Руська Волова
Руськый Потік
Тополя
Убля
Уліч
Збой

30,61%
53,80%
27,08%
29,15%
38,08%
44,64%
36,67%
31,71%
42,33%
21,21%
41,75%
37,93%
81,18%
75,68%
51,49%
34,16%
27,60%
55%
31,78%

Окрес Стара Любовня - 10 сел
Чірч
44,11%
Орябина
41,88%
Камюнка
37,88%
Кыйов
22,77%
Матисова
23,61%
Обручне
92,68%
Руська Воля н/Попрадом
52,53%
Старина
27,66%
Страняны
28,36%
Удол
45,57%
Окрес Стропків - 13 сел
Быстра
Ґрибов
Гавай
Якушівці
Корункова
Кожухiвці

53,33%
20,29%
41,87%
40,43%
28,57%
24,64%

Мала Поляна
Микова
Потічкы
Сташківці
Варіхівці
Владыча
Войтівці

54,87%
40,13%
53,33%
24,31%
34,44%
38,46%
26,32%

Окрес Свидник - 32 сел
Белеївці
Бодружаль
Ціґла
Доброслава
Дубова
Гаврянець
Гунківці
Юркова Воля
Кечківці
Кореївці
Крайня Быстра
Крайня Порубка
Крайнє Чорне
Курімка
Медведже
Міроля
Нижня Єдлова
Нижня Писана
Нижній Комарник
Нижній Мирошів
Нижній Верлих
Пстрина
Рівне
Свидничка
Шарбів
Ваґринець
Вапеник
Вышня Єдлова
Вышня Писана
Вышній Комарник
Вышній Мирошів
Вышній Верлих

69,57%
20,34%
34,26%
41,18%
43,23%
33,33%
32,14%
38,55%
23,56%
20,31%
34,38%
69,09%
30,49%
32,42%
54,90%
51,39%
44,44%
26,09%
25,41%
28,46%
31,82%
76,67%
23,12%
21,99%
71,43%
44,62%
36,59%
40,40%
59,21%
34,67%
35,58%
26,39%

Окрес Ґелніца - 1 село
Завадка

20,46%

Окрес Собранці - 1 село
Руськый Грабовець
33,64%

Číslo 4

Ročník II.

2012

ГОЛОС РУСИНА

www.rusynworldcongress.org

Руски язик у основней
школи Стари Янковци
Тот школски 2012./2013. рок з пиху и гордосцу буду паметац
шицки Руснаци у Старих Янковцох, а окреме основношколци.
Точнейше, 19. новембра 2012. року у ОШ Стари Янковци, започала настава руского язика и култури по моделу Ц. После
182 роки, од кеди ше перши Руснаци приселєли до Старих
Янковцох, школяре з нєсцерпеньом чекали учительку и наставу на руским язику. З поздравом »Добри дзень«, настава започала. Же би зме спознали кельо тото збуванє ма за Руснацох
историйне значенє, дакус закукнєме до историї.
Илона Грецешин

Р

уснаци ше на простор нєшкайшей Републики Горватскей
доселєли зоз Бачки 1830. року
и то перше до Старих Янковцох.
До Бачки ше приселєли шредком
18. вику з горнїх крайох Угорскей,
точнейше зоз жупанийох Боршод,
Земплин, Гевеш и Саболч. Руски
фамелиї хтори ше теди приселєли
до Старих Янковцох були: Шайтош,
Бабинчак,… Од теди по нєшка, Руснаци нїґда нє мали можлївосци
учиц у школи руски язик, алє го заш
затримали и пестовали там дзе бул
найсиґурнєйши – у фамелиї. Язик,

писнї та народни и вирски звичаї
преношени з колєна на колєно, зачували ше и по нєшка.

На наставу руского язика и култури приявело ше 29 школярох од
1. по 8. класу. Подзелєни су до трох
воспитно-образовних ґрупох, а кажда ґрупа ма по два годзини тижньово. Наставу преподава маґ. едуц.
пхилол. цроат. Илона Грецешин,
хтора споза себе уж ма роботного
искуствия з того наставного подручя. Порушовач настави були родителє и здруженє »Руснак« - Дружтво
Руснацох у Републики Горватскей
зоз шедзиском у Петровцох, хторому
предсидатель унив. бацц. инґ. аґр.
Мийо Шайтош.
Школяре хтори ше приявели на наставу руского язика и култури зацикавени и одвичательни. Найвецей их
прицагую писнї и звичаї, а руску азбуку уча без проблему. За крачунску
приредбу пририхтую коляди, хтори
по першираз буду шпивани и по руски. Пожадайме им успиху, сцерпеносци и упартосци у роботи!
Праве так як и наявене у тредходним тексту, 21. децембра 2012. року
на крачунскей програми у ОШ Стари
Янковци шицки школяре хтори ходза
на годзини руского язика и култури,
вєдно зашпивали познату нам коляду
»Пасли пастире«, а потим шлїдзели
винчованки »Тей ше святей ноци«,
»Ишли троме кральове« и »Ноц над
Вифлеєм«. У тей хвильки моцнєйше
задуркали шерца велїм присутним
Руснацох, а окреме родичом, дїдом
и бабом хтори з гордосцу слухали
свойо дзеци и унуки. 

По першираз одгукли руски коляди у ОШ Стари Янковци
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РУСНАЦИ У СЕРБИЇ ОЗНАЧЕЛИ
СВОЙО НАЦИОНАЛНЕ ШВЕТО
ЦЕНТРАЛНА ПРОГРАМА У СРИМСКЕЙ МИТРОВИЦИ
Руснаци у Сербиї 17. януара 2013. року шестираз означели
свойо Националне швето, як здогадованє на 17. януар 1751.
року, кед власци Габзбурґскей монархиї подписали перши урядови документ - Контракт о насельованю 200 руских грекокатолїцких фамелийох на тедишню пусту Вельки Керестур.
Рутенпрес

Н

ационалне швето штварток,
17. януара, означене у шицких
подручних канцеларийох Националного совиту, односно у културно-уметнїцких дружтвох у местох дзе
жию Руснаци, дзе отримани рижни литературни и музични програми, пречитани реферати о Руснацох у Сербиї
и швеце, приказани видео-проєкциї
о нашей историї, отримани концерти. Швето означене и з викладаньом
заставох Сербиї, АП Войводини и застави Руснацох у Сербиї на просториї
дружтвох, установох и орґанизацийох по местох, як и з интонованьом
гимни Сербиї и шветочней шпиванки
Руснацох у Сербиї. Националне швето
Руснацох на таки способи означене
у Кули, Суботици, Дюрдьове, Руским
Керестуре, Коцуре, Новим Орахове,
Новим Садзе, Шидзе и у Вербаше, а у
Беоґрадзе є означене 20. януара на
служби Божей, а на шицких програмох
означованя участвовали и представителє городских, односно општинских
власцох, у векшини и предсидателє
локалних самоуправох у општинох
дзе жию Руснаци. Програми пририхтали члени КУД, їх фахови руковителє,
наставнїки котри преподаваю руски
язик, домашнї були координаторе подручних канцеларийох, а у Руским
Керестуре и Коцуре, Националне швето з пригоднима змистами означене
и у школох и у дзецинскей заградки.
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У шицких местох дзе означоване швето того року було вельо вецей людзох,
як Руснацох, так и з других националних заєднїцох, цо значи же Националне швето Руснацох у Сербиї прилапене як таке, препознате и припознате.
Националне швето шицким Рускиньом и Руснацом у Сербиї повинчовал
и предсидатель Националного совиту
Руснацох Славко Рац, з поволанку на
заєднїцтво и злагоду, як и на витворйованє у Националней стратеґиї зарисованих цильох за напредованє и розвой рускей заєднїци, хтора на тих просторох уж скоро 270 роки.
ДЗЕНЬ РУСНАЦОХ ВШЕ У ДРУГИМ
МЕСЦЕ
Од кеди почало означованє Националного швета Руснаци у Сербиї маю
таку праксу же каждого року у другим
месце отримую централну програму
з нагоди швета и таки програми до тераз отримани у Новим Садзе, Руским
Керестуре, у Шидзе, Коцуре и Дюрдьове, а того року
Централна
шветочносц
з нагоди швета отримана
у Сримскей Митровици,
всоботу, 19. януара. Сримска Митровица векши город у Войводини,
центер тей часци Сриму
и у нїм жию 620 Руснаци, котри з найвекшей часци уж
нє бешедую по руски, алє
нє забули на свойо коренї,

так же чуваю свою руску традицию,
културу и звичаї. Як на шветочней академиї з нагоди Националного швета
гварел предсидатель НС Славко Рац,
орґанизованє Централней шветочносци у тим городзе було и одредзене
подзекованє Руснацом на витривалим
чуваню свойого идентитету, як и потримовка у чуваню и пестованю своєй
традициї и култури. А же то наисце бул
порив, гутори и податок же два мешаци пред отримованьом програми,
кажду соботу за векшу ґрупу Руснацох
у тим городзе отримовани годзини
ученя руского язика.
Централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох
у Сримскей Митровици всоботу, 19.
януара, почала пополадню у парохийней сали Грекокатолїцкей Церкви
Вознесеня Господнього, дзе отворена
богата вистава молитвенїкох, церковних документох, портретох парохох,
як и фотоґрафийох з вирского живота
сримскомитровицких Руснацох. Виставу отворел о.д. директора Заводу
за културу войводянских Руснацох
и предсидатель Орґанизацийного одбору за Централну шветочносц преслави Янко Бучко, а тиж бул порихтани и богати етно-стол з традицийнима
рускима єдлами, як цо то капущанїки,
бобальки, череґи, ґоргелї, сирец, паска и други, хтори пририхтали митровицки жени. У музичней часци тей першей програми участвовала Жридлова
шпивацка ґрупа „Бикичанки” з Бикичу,
тиж єдного места зоз Сриму, а после
того у спомнутей церкви служена Благодарна служба Божа. Службу предводзел декан сримски о. Михайло Режак,
а сослужовали коцурски парох о. Владислав Рац, парох у Бачинцох о. Дарко
Рац, парох у Беркасове о. Владимир
Еделински Миколка и римокатолїцки
викар сримски о. Едуард Шпанович,
а службу шпивал новосадски Хор „Гармония”.
З нагоди Националного швета Руснацох у Музею Сриму була отворена
и вистава “Руски пупча”, на хторей виложени стари фотоґрафиї з приватних
албумох митровицких руских фамелийох, як и подобово твори сучасних
уметнїкох з Митровици - Ирини Хо-
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доби, Николи Стевановича (Беднара),
Милана Ходоби, Аници Стоянович
и Борослава Ходоби.
З нагоди вистави, Завод за културу
войводянских Руснацох публиковал
прикладни двоязични провадзаци каталог, шестри з фамелиї Бережни там
виведли кратши рецитал по руски,
а вистава о Руснацох у Музею Сриму
отворена по конєц януара. Як догварене з городскима власами и школами
у Сримскей Митровици, виставу орґанизовано нащивя и школяре шицких
митровицких основних и штреднїх
школох, а у рамикох интеркултуралного проєкту “Упознайме ше, же би
зме ше баржей почитовали”.
БОГАТА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛНЕЙ
ШВЕТОЧНОСЦИ
Шветочна академия Централней
шветочносци з нагоди Националного
швета Руснацох всоботу вечар отримана у Театру „Добрица Милутинович”
у Сримскей Митровици, за хтору пририхтана наисце квалитетна уметнїцка
програма. З програмами през дзень,
а окреме зоз шветочну академию, руска заєднїца у Сербиї ше у барз красним шветлє представела штредку,
госцом и ширшому окруженю, хторе
о Руснацох зна менєй, а тому спознаню допринєсло и емитованє телевизийного знїмку цалей академиї внєдзелю, 20. янура, на Другей програми
Радио-телевизиї Войводини, хтори
пририхтала Руска реддакция ТВ, як
и радио-знїмок на Радио Новим Садзе,
хтори пондзелок, 21. януара на своєй
програми емитовала Руска редакция
Радио Нового Саду. Треба повесц же
шицки програми були и барз добре
медийно попровадзени и од других
средствох информованя, як з уровню
Войводини, так и локалних.
Академию з нагоди Националного
швета Руснацох провадзело наисце
вельке число нащивительох и урядових госцох. Публика до остатнього
места виполнєла партер-салу Театру,
була полна и ґалерия, та аж и места наменєни за технїчну службу Театру.
На шветочносци були предсидатель Националного совиту Руснацох
Славко Рац и векшина членох Совиту,
Помоцнїк републичного министра за
културу Драґан Коларевич, директор
Канцелариї за людски и меншински
права Влади Републики Сербиї Душан
Иґнятович, народни посланїки у Народней скупштини Републики Сербиї
Олена Папуґа, хтора и член НС, Мехо
Омерович, котри и предсидатель Одбору Народней скупштини Сербиї за
людски и меншински права и ровноправносц полох и Дьордє Стойшич,
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посланїк зоз Сримскей Митровици, як
и амбасадор України у Сербиї Виктор
Недопас зоз сотруднїками.
Спред орґанох АП Войводини на
академиї була подпредсидателька
Скупштини Войводини Ана Томанова
Маканова, котра и предсидателька
Националного совиту Словацох, як
и вецей урядово особи з покраїнских
секретариятох и представителє вецей
националних совитох меншинских заєднїцох у Войводини.
Спред локалней самоуправи Сримскей Митровици, на преслави Националного швета Руснацох присуствовали заменїк городоначалнїка Томислав
Янкович и предсидатель Скупштини
Городу Сримскей Митровици Милан
Ковачевич.
На академиї бешедовали предсидатель НС Руснацох Славко Рац, котри
визначел же руска заєднїца на тих
просторох документовано присутна
уж вецей як 260 роки и за тот час вше
була опредзелєна ґу мирному животу
и злагоди зоз сушедами, а же тот квалитет при Руснацох нєшка припознава
и ширша заєднїца и векшински народ.
Вон гварел же национални заєднїци
у Сербиї, та и Руснаци, маю културну
автономию прейґ своїх националних
совитох, а Националне швето Руснацом у Сербиї повинчовали и помоцнїк
министра за културу у Влади Републики Сербиї Драґан Коларевич, директор Канцелариї за людски именшински права Влади РС Душан Иґнятович,
подпредсидателька Скупштини Автономней покраїни Войводини и предсидателька Националного совиту
Словацох у Сербиї Ана Томанова Маканова, а спред локалней самоуправи
заменїк городоначалнїка Томислав
Янкович.
Шветочна академия почала з державну химну „Боже правде” и шветочну шпиванку Руснацох у Сербиї
„Браца Русини”, хтори интерпретовал
Хор „Гармония” з Нового Саду, а з про-

вадзеньом Националного оркестру,
под дириґенством Мирона Сивча. После того, члени младей Шпивацкей
ґрупи з Дюрдьова виведли шпиванку
„Краю мой”, а домашнїх зоз Сримскей
Митровици на академиї предаставяли
ґлумец Владимир Балащак, котри виведол свою поему „Авторске слово”
и Драґана Ґлувня Бабич, котра одшпивала шпиванку „Ей сущела лїщина”,
з провадзеньом домашнього академского триа на класичних инструментох.
З писнями „Руснакова мац” Михала Ковача и „Станьце, станьце браца
мойо!” Гавриїла Костельника, у програми участвовали рецитаторе з Руского Керестурски Андрея Колєсар
и Мирослав Малацко, а у музичней
часци и доказана шпивачка Лїляна
Барна Никитович з Кули, котра интерпретовала познату композицию
„Ровнїно моя”; Мишана ґрупа з Нового Саду, у хторей наступели шпиваче з Нового Саду, Коцура и Нового
Орахова виведла шпиванку „Родими
край”, Димитрий Цап з Коцура виведол авторску соло-композицию за
класичну ґитару, док Дует Николая
и Алексей Сивчово з Керестура одшпивали свою шпиванку „Ми нє забудземе”.
У аранжману його дириґента Мирона Сивча, з окремним Венчиком
руских композицийох, квалитетно
и инспировано, представел ше и Национални оркестер, хтори у Митровици означел и свойофайтови ювилей,
понеже пиятираз наступел на академиї з нагоди популарно воланого Дня
Руснацох. Програму у Сримскей
Митровици и закончел Хор Руского
културного центру и грекокатолїцкей парохиї Петра и Павла „Гармония”
з Нового Саду з нумеру „З давен давна”,
а од нащивительох Централней шветочносци, по шлїдуюцу - на рок у Новим Орахове - одпитал ше з „Многая
лїта”. 
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Членом Шветовей ради
Русинох/ Руснацох/ Лемкох

ПОВОЛАНКА
Поволуєм Вас на 6. зашеданє Шветовей ради Русинох/ Руснацох/ Лемкох, у зволаню од
11. Шветового конґреса РРЛ, хторе отримаме на соботу, 2. марца (03.) 2013. року,
у Pensiune President, Deva, bulevardul Nicolae Balcescu 18A, у Румуниї, зоз початком
на 10,00 годзин.
За 6. зашеданє Шветовей ради Русинох/ Руснацох/ Лемкох предкладам шлїдуюци

ДНЬОВИШОР (ПРОҐРАМ):
1. Розпатранє комплетного тексту
Предкладаня нового Статута Шветового конґреса Русинох/ Руснацох/ Лемкох, хтори утвердзела
Конґресна комисия за Статут ШК
РРЛ, на зашеданю 28. априла 2012.
року у Медзилаборцох у Словацкей,
2. Утвердзованє термину отромованя 12. Шветового конґреса Русинох/ Руснацох/ Лемкох, хтори треба же би бул отримани у Мукачеве
и Сваляви на Подкарпатю у України у юнию 2013. року,
3. Менованє редакторох часопису
„Голос Русина“ зоз шицких членских орґанизацийох ШК РРЛ и шефредактора часопису,
4. Актуални стан и найзначнєйши активносци членских орґанизацийох
Шветового конґреса РРЛ у першей
половки 2013. року,
5. Питаня и предкладаня.

Дюра ПАПУҐА,

предсидатель Шветовей ради
Русинох/ Руснацох/ Лемкох
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Слухайте радіо молодых -

Русин ФМ!

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

П

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

реґіонів і календарьных звыків,
обычаїв
• языковы порады (учіме ся по русиньскы)
• народностны справы
• документарістічны і фахівськы релації на темы, котры ся дотуляють
жывота Русинів
• ранны релації – вставайте з Русинами
• вечерні релації – заспавайте з Русинами
• высыланя про діти
• недільне высыланя – преносы
літурґій
• розгласовы конкурзы
На зачатку піде о обчасне высыланя, найперше раз за тыждень, потім
поступно буде періодіціта высыланя
частіша, правда, подля слуханости
і облюблености. Цільом є ословити Русинів, шырити інформації о них і про
них. Пробудити у Русинів векшый інтерес о свою културу, язык, співанкы,
просто о вшытко, што нашых людей
інтересує.
Проєкт хоче зхосновати розрыв
высылаючіх часів, бо Русины жадають
русиньске высыланя, але не діставать
ся їм належна одповідь. Русины мають мало простору, жебы дали о собі
шырше знати в розгласі і телевізії,
зато думка властного інтернетового
радіа є барз жывотасхопна.
Проєкт, котрого автором є Інж. Петро
Штефаняк, ПгД., председа орґанізації
молоды.Русины, быв підпореный ґрантом Уряду влады СР. До споминаного
проєкту ся поступно запоїло дакілько
молодых людей русиньского походжіня і радіо зачало наберати реальны
контуры. В часі одбываня табора „молоды.Русины по-русиньскы“ в Старій
Любовні быв зорґанізованый воркшоп
на тему русиньске інтернетове радіо.
Тот воркшоп рішыв радіо а в братіславскій містній орґанізації выникла назва
радіа – Русин ФМ, зробила ся вебсайтова сторінка, фейсбукова сторінка про
фанушіків, лоґо і робить
ся на візуалах і геслах.
Высыланя зачало уж
3-го децембра 2012 р.
о 17-ій годині двігодиновым блоком репортажів, анкет і інформацій. Радіо буде высылати по-русиньскы
а грати буде русиньскы
народны,
русиньскы
модерны співанкы, але
і медерну світову музыку. Высыланя ся буде
репрізовати в такых часах, жебы го могли слухати і в США і Канаді. 
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