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TEMA
Захранить 4000 Є русиньскый
тыжденник?
Єднозначні ні! Думам собі, же то є адекватна одповідь
на статю під назвов „Тихый Голос Русина“ в авторстві
Петра Медвідя, котра была 20.06.2014 опублікована на
інтернетовых сторінках www.rusin.sk. Не мам амбіцію
оціньовати высловы автора на марґо Світового конґресу Русинів (СКР) ці на културнобелетрістічный часопис Голос Русина, котрый выдавать якраз СКР, бо то є його проблем. Но як коордінаторці проєкту, котра стояла при зроді того часопису, не дасть мі
не увести на праву міру дакотры авторовы факты, котры можуть чітателя максімално
лем баламутити. Чітаючі його статю може чітатель думати, же Уряд влады СР підпорив
Голос Русина хтозна яков фінанчнов дотаційов, котра выразным способом овпливнює
выдаваня ним споминаного тыжденника про Русинів, якый є досправды про русиньску
комуніту потрібный, но в даный момент, на мій погляд, нереалізовательный! Правда
є така, же на 2014 рік на 4 чісла Голосу Русина комісія при Урядi влады СР пропоновала
АЖ 4000 Є, котры іщі дотеперь не суть на учтi СКР. Звыразнюю, же на 4 чісла 20 сторінкового часопису, де суть і фаребны фоткы, было схваленых 4 тісяч евр!....
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ПЕТРО ТРОХАНОВСКЫЙ – МУРЯНКА
ЛАВРЕАТ Ціны Василя Турока - Гетеша
Світова рада Русинів (СРР) уділює Ціну Василя Турока – Гетеша
(першого председы Світового конґресу Русинів) окремым особам,
орґанізаціям, асоціаціям і інштітуціям, котры належать до катеґорії
невладного сектора, за найліпшы выслідкы, якы были досягнуты
в розвою русиньского діятельства і за вынятковы успіхы на полю
презентованя русиньской културы у вшыткых єй аспектах.

тературному і културному діятельству
П. Мурянкы треба додати, же в роках
1972-1989 быв солістом знамого Ансамблю пісні і танця Лемковина а од
1982 року веде в Криніці церьковный
хор, од 1992 р. учіть в школі лемківскый
язык, компонує співанкы на слова лемківской поезії і свої...

С. Лисінова – Фечова

Ц

іна є міцным фактором мотівації на дорозі до різнородости
шыріня русиньской културы
і імпулзом до далшого розвиваня
добрых условностей про културне
діятельство у вшыткых державах, де
жыють Русины/ Руснаци/ Лемкы. СРР
уділює ціну з фінанчнов підпоров і за
сполупраці комісій културы окремых
русиньскых орґанізацій - членів Світового конґресу РРЛ. На основі высше
уведженого з радостьов інформуєме,
же тогорічным Лавреатом Ціны Василя Турока – Гетеша ся став Петро
Трохановскый- Мурянка з Польска. Тот резултат на основі пропозіцій
Културной комісії Світового конґресу
Русинів потвердили членове СРР на
своїм 5. засіданю СРР, котре ся одбыло
29. юла 2014 в Меджілабірцях.
Меджі далшыма оціненыма, котры
здобудуть Ціну Василя Турока – Гетеша за 2014 рік суть о. Василь Бойчук,
русиньскый священик з Румунії,
Аранка Медєши, театральна артістка
з Войводины у Сербії, Лариса Андрела, русиньска поетка з Підкарпатя на
Україні.
Крітерії, за котрыма были выбраны
оцінены, як і окремый Лавреат Ціны
Василя Турока – Гетеша за 2014 рік
посуджовала Културна комісія СКР,
котрой председом є Міломір Шайтош із Сербії. Членове голосовали
у окремых катеґоріях з максімалным
чіслом 1000 пунктів (П) у слідуючіх катеґоріях: Період – час роботы в културі кандідата на лавреата ціны (100
П), успіхы, оцініня і іншы явны признаня успіхів за роботу в културі (150 П),
кількость областей в културі, котры
одзеркалює робота кандідата (200 П)
, вплив роботы кандідата на цілу область културы русиьнского діяня (200
П), одзеркаліня – явне зліпшіня цілого културного діятельства (350 П).
Про інтерес уваджаме, же славностне передавня Цін Василя Турока Гетеша
ся одбыло 10. октобра 2014 р. на VIII.
Меджінароднім бєнале лемківской-ру-
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синьской културы в польскій Криниці
(веце інформайів із той події ріхтуєме
до дальшого выданя Голоса Русина).
Хто то є Петро Мурянка?
Хто то є Петро Мурянка? То є Петро
Трохановскый. А хто є Трохановскый,
но предці Мурянка і так донеконечна бы єм могла продовжовати. Але
теперь важні. Є то невеликый хлопік з великов сивов гривов на голові, прекрасным громовым голосом
і найактівнішый Русин або Лемко
в Польску. Лем мало людей мать такый
од Бога великый дар говореного і писаного слова, інтересных і мудрых
думок, моменталных і поготовых реакцій як Петро Трохановскый з Криніці. Мурянка є його псевдонім, котрый
собі дав сам Петро. І тот ся му выдарив
і барз добрі му пасує, бо як знаме
мурянкы, тоты ся вічно десь понагляють, все штось роблять, ани на минутку ся не заставлять.
У 2009 році минуло 20 років,
як в Польску єствує орґанізація
Стоваришыня Лемків (подобне здружіня як наша РОС), яке такый самый час
выдавать прекрасный і інтересный часопис Бесіда, котрый веде і редаґує тыж
споминаный П. Трохановскый. Окрем
того, Петро написав і упорядковав
многы книжковы выданя. За свою літературну творчість быв нагородженый
різныма цінами, меджі нима і меджінароднов Премійов Александра Духновіча. Ку богатому і різножанровому лі-

,,Краю мій, Краю мій,
Мій лемківскый Краю,
Чом же мі, чом же мі
Тебе заперають...“
То є текст із співанкы в авторстві тогорічного Лавреата Петра ТрохановскогоМурянкы, котрый є своїм меном істо
знамый шыроко далеко. Поет, прозаік,
драматурґ, публіціста, редактор, перекладатель а в непосліднім ряді гордый
Лемко-Русин. Тото вшытко в єдній особі характерізує Петра Трохановского,
котрый ся народив 10.8.1947 в селі
Пархів в Нижнім Шлеску, де його родину пару тыжднів перед тым насилно
перевезли з рідной Білцаревой. Но він
ся в 1976 р. вернув назад на Лемковину
і обдарованый многыма талентами, присвятив цілый свій жывот якраз Лемковині. В роках 1972-1989 быв членом-солістом Ансамблю Пісні і Танця „Лемковина“.
В році 1982 ся переселив до Криниці,
де жыє доднесь і веде церьковный хор.
Од 1992 р. учіть на школі лемківскый
язык. П. Трохановскый быв редактором часопису „Голос Ватры“, од 1989
р. як мы уж увели редаґує „Бесіду“, од
1993 р. „Лемківскый календарь“, од
2001 і ,,Лемківскый річник“. Компонує
і творить пісні на слова лемківсковской
поезії. Своїм міцным і перекрасным голосом дотварять атмосферу на неєдній
русиньскій акції практічно по цілім світі. За свої літеретурны актівности быв
многораз оціненый. Є лавреатом Премії Александра Духновіча за русиньску
літературу. Меджі його посліднє оцініня
належыть уж споминане уділіня Лавреата Ціны Василя Турока – Гетеша, ку чому
му редакція Голоса Русина сердечно
ґратулує.
На многоя і благая літа,
пане Петре Мурянко! 
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СВІТОВА РАДА РУСИНІВ
(РУСНАКІВ/ ЛЕМКІВ)
уділює ціну

ВАСИЛЯ ТУРОКА – ГЕТЕША

за досягнуты міморядні вызнамны резултати при розвою, напредованю і презентації
русиньской / руснацкой / лемківской културы у вшыткых єй аспектох за 2014. рік

ПЕТРОВИ ТРОХАНОВСКОМУ
(ПЕТРОВИ МУРЯНКОВИ) із Криниці у Польску
Петро Трохановскый познатый під літературным меном Петро Мурянка, вызначный
лемківскый/ русиньскый поета, прозаік, драматурґ, публициста, редактор, співак, водитель
културных програм. Обдарованый велиькым талантом Петро цілый свій жывот присвятив
Лемковині. Од 1972 р. по 1989. рік быв солиста Ансамблю піснї і танців «Лемковина». Од
1982. року неперерывно жыє у Криниці, де веде Церьковный хор, од 1992. року робить
у Школі лемківского языка, од 1989. року є редактором двоймісячного часопису Лемків
у Польску «Бесіда» у выданю Стоварішеня Лемків, од 1993. року є редактором „Лемківского
Календаря“. Компонує і співать пісні із лемківской поезії.

У Криниці, 10 . октобра 2014. року

Дюра Папуґа, председа Світовой рады
Русинів (Руснаків/ Лемків )
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Із засідань Світовой рады Русинів
Спрацовалa: С. Лисінова – Фечова

МАДЯРЬСКО
1-3-го мая 2014 р. одбыло ся в Мадярьску сістематічне засіданя Світовой рады Русинів (СРР), а так само і за-

сіданя комісій СРР про історію і културу, котры скликав председа СРР Дюра
Папуґа зо Сербії. На обох
засіданях брали участь делеґації з Україны, Словакії,
Сербії, Польска, Румунії. Комісія про історію і културу
обговорила проєкты зборників „Коляды про Русинів/
Руснаків/Лемків - пісні на
свято Рождества Сына Божого“, „Історічны датумы
Русинів/Руснаків/Лемків“,
матеріалы котры были
поданы членами делеґацій тых держав, котры суть
членами СКР. Предметом засідань быв і проєкт книжкы
про русинськых патріотів,
котры стояли при вынику
Світового конгресу Русинів. Мадярськы Русины, як
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домашні гості, приготовили на тот
час інтересный проґрам - концерт
квартета ім. А. Годинкы і выставку образів знамой русинськой малярькы
І. Фірцак. Членове СРР і споминаных
комісій навщівили і гріб русинського
ученого, академіка Антонія Годинкы
(на фото), а домашні Русины указали
своїм гостям памятны місця і красу
главного міста Будапешту.
ХОРВАТЬСКО
Інформация за аґенцийом Рутенпрес
В суботу, 20. вересня 2014 р.
в Старых Янковцях (Хорвация), проходило засіданя Світовой Рады Русинів/Руснаків/Лемків.
Посеред

актуальных проблемів, якыма занимала ся Рада, важном заявом было

підтриманя рішыня культуральных
і соспільных русиньскых орґанізаций з Підкарпатской Руси о ситуациі
на Украіні – Світова Рада не інґерує
во внутрішні проблемы той, ани
інчой державы світа, але вымагат
од украіньскых власти респектуваня записів Европейской Карты
Реґіональных
та
Меншыновых
Языків, котру Украіна ратифікувала
в маю 2003 рока.
При нагоді стрічы, засідала тіж Комісия Інформациі і Выдавництв, котра
представила стан проєкту выданя
збіркы русиньскых коляд. Роботы над
книжком такой ся уж скінчыли, а єй
выданя заплянуване на конец 2014
рока – потвердил лідер проєкту, етноґраф і фольклориста Іван Чіжмар
зо Свидника.
Світова Рада Русинів/Руснаків/
Лемків то 10-особовий выконавчий
орґан орґанізуваного раз на два
рокы Світового Конґресу Русинів/
Руснаків/Лемків, зложений з членів русиньскых орґанізаций з Сербіі, Украіны, Словациі, Мадяр,
Польщы, Румуніі, Хорвациі, Чешской
Республикы, ЗША і Канады, та представника Світового Форум Русиньской Молодежы. 
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перепоєный і на протоєрея Димітрія
Сидора з Ужгороду. При тій атаці 15
бандітів в масках збили персонал
готела і цілый готел розбуряли. „Закарпатя онлайн“ дале уваджать: „же
О. Мошкола уж давно пересаджує

і на іншы актівности, а в тім контексті
мать підпору од Русії“.
Член СРР О. Мошкола ся од
уведженых тверджінь діштанцовав і написав ку даній проблематіці свою офіціалну позіцію, з котрой выбераме: ,,Я О. Мошкола
высловлю протест проти фалошній статі на моє мено, бо я ниякы
уведжены атакы не орґанізовав.
Я дійствую у Світовім конґресі Русинів і іншых русиньскых орґанізаціях в Чехії і не єм в ниякім припаді
перепоєный на сепаратістічных
ініціаторів, ани таку ідею не пересаджую. Отець Сидор і я стоїме
каждый на іншім березі барікад.

ідею вытворіня окремой державы
Підкарпатьска Русь, главні з підпоров
Чеськой републікы. Давать роботу
многым людям, котрых знеужывать

Я такого погляду, же Влада Україны
і іншы медіалны інштітуції мають
робити на благо русиньского народа а не проти нього“. 

О аґресiвных актівностях на марґо
члена Світовой рады Русинів
Тот проблем быв єден із головных пунктів міморядного засіданя Світовой рады Русинів (СРР), котре ся обывало в часі фестівалу паралелно із Меджінародным засіданьом Културной комісії
Світового конґресу Русинів (СКР) - 29.6.2014 в Меджілабірцях.

Текст і фото С. Л. Фечова
асіаданя вів председа СРР
Дюра Папуґа із Сербії, котрый
ся із своїма членами мімо іншого
заподівав важнов медіалнов атаков
на члена СРР за Чесько - Олександра Мошколу, бо праві він подля
інтернетового порталу „Закарпатя
онлайн“ мав быти главным орґанізатором аґресівной, злочінецькой
акції на готел Белле Роял в селі Лісарная Мукачевского району. Препаднутя споминаного готела кінцьом
мая т. р. мало сеператістічный характер повязыный з намаганями на
выникнутя републікы „Підкарпатьска Русь“, котрый мав быти близко

З

Олександр Мошколa висловляє протест на фалшиву статю редактора Дибу
10. юл 2014 року.

Я

Мошкола Олександр, висловляю протест до брехливої і фальшивої статі (шановний) редактор Диба.
Так, я дійсно являюся членом Світового Конгресу Русинів та членом інших Русинських організасій. Я сам є, був
і буду Русином,і помру Русином. Мене дійсно хвилюе доля
русинів і корінних народів Закарпаття. Можу сказати, що
я небув організатором, як ви пишете розбійного нападу
на вказаний вами готель. Наскільки мені відомо на території готелю была проведена мирна акція протесту: „недопустимо фінансування та підтримки сепаратистів та терористів на Донбасі, від рук яких померають наші краяни“.
Проте під час акції ніхто не постраждав і нічого набуло
пошкоджено. А якщо я буду організатором таких акцій, то
думаю, що мене підтримають не тільки 15 людей, а сотні
Закарпатців і не тільки!!! А й цілі сім‘ї, діти та чоловіки а також мирні жителі які ще і зараз гинуть на Донбасі, та всі
небайдужі люди, до ситуації яка зарас склалася на Україні.
Недлякого не секрет, що відбувається зараз і на Закарпатті, по яким корупційним схемам проводиться „прихватизація“ земель, лісів під забудови таких комплексів, зни-
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щуеться безжалісно природа краю, проводяться рейдерства, захвати економічно вигідних обектів, обкрадання
рудників в тому числі і золотих, забруднюється тереторія
Закарпаття різними хімічними відходами від яких у нашому краї сама висока смертність від ракових пухлин і.т.д..
Стає незрозумілим, чому ви відстоюєте інтереси корупційної попередньої влади та олігархів? І після цього пишете що я оббирою заробітчан !!! То не я „шановний“ а такі
як ви виживають їх із рідної землі за кордон, змушуючи
вашко працювати залишаючи своїх дітей та жінок щоб
прокормити свої сім‘ї. А скільки матерів залишають своїх
маленьких дітей дома (які стають соціальними сиротами),
працюючи за кордоном приносять в Україну валюту на
якій наживаються олігархи. Та за такі дії, якщо всі заробітчани разом повернуться додому, то як каже наш депутат
В. Р. О. Ляшко вас всіх винесуть на майдан на вилах. А що
стосується отця Сидора та Петра Гецка то ми покищо стоїмо по різні сторони барикад.
Bлада та правоохоронні органи мають працювати на
благо народа а не проти нього. Хіба не за це боремось? 
підписаний
Мошкола Олександр
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ЗАЯВА

національно-культурних товариств
Закарпаття
щодо збереження територіальної
цілісності України та мирних
і дружніх міжнаціональних
відносин у зв’язку з подіями на
Сході України
Сьогодні наша держава з часів своєї незалежності проходить найважче
випробування, яке поставило під загрозу її суверенітет і територіальну
цілісність.
Закарпаття – область, де історично склалася своєрідна спільність
різних національностей і конфесій,
де завжди панували національна та
релігійна толерантність. Для багатонаціональної громади нашого краю
неприйнятні спроби сепаратизму,
протистояння і будь-яке воєнне втручання. Національно - культурні товариства Закарпаття – невід’ємна частина українського громадянського
суспільства. Ми різні за своїми переконаннями і світоглядом, але спільні
заради збереження миру, атмосфери
єдності та дружніх відносин.
Засуджуємо тих, хто непрохано і незаконно зі зброєю в руках порушує мир
і спокій у нашій державі, хто перебуваючи за межами України присвоює собі
право від імені національних спільнот
Закарпаття проголошувати сепаратистські гасла та заклики до дестабілізації ситуації в Україні. Не сприймаємо
будь-які спроби насилля у суспільстві
та активізацію радикальних сил.
Закликаємо всіх представників багатонаціональної громади Закарпаття
бути мудрими та виваженими, робити
все необхідне для відновлення стабільності у нашій державі, не допускати
провокацій та протиправних дій заради миру, нашого спільного майбутнього у незалежній і неподільній Україні.
Підтримуємо дії керівництва держави, спрямовані на децентралізацію влади, розширення повноважень
місцевих громад, прав національних
спільнот, удосконалення механізмів
державної етнополітики. Звертаємося до керівництва нашої країни вжити
всіх можливих заходів щодо припинення кровопролиття та збереження
територіальної цілісності України.
Віримо, що наша держава дасть гідну відповідь на всі виклики сьогодення. Впевнені, що об’єднавши зусилля,
Суверенна і Соборна Україна подолає
кризу, стане сучасною, заможною та
сильною європейською державою.
23 серпня 2014 року

м. Ужгород
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ГОЛОС РУСИНА
Тихый Голос Русина
Петро Медвідь

Т

от проблем быв єден із головных
пунктів міморядного засіданя Світовой рады Русинів (СРР), котре ся
обывало в часі фестівалу паралелно із
Меджінародным засіданьом Културной комісії Світового конґресу Русинів
(СКР) - 29.6.2014 в Меджілабірцях.
Недавно ся стрітили заступцове Рады Европы в Братіславі зо заступцями народностных меншын,
котры жыють на Словеньску, в тім
чіслі і зо заступцями Русинів. Міджі
головны пункты, котры были на стрічі
акцентованы европскыма представителями, належало то, же держава бы
мала підпорьовати розвиток нашого
школства і же Русинам бракує денник. Кідьже выдаваня нашого денника
є на тот шас про нас самых непредставительне, дішло ся ку резултату, же
влада бы мала вытворити такы условії, жебы сьме могли выдавати холем
тыжденник. Думка шумна. І теперь із
выдкы на то взяти грошы?
Выдаваня тыжденника собі жадать
професіоналну редакцію, в котрій суть
люди заплачены так, жебы
могли робити новинкы наповно. Ани в єдній редакції
з днешніх выдаваных новинок ці часописів на Словеньску тому так не є. Преса
ся робить, як ся гварить, „на
коліні“ а тому пак зодповідать і якость а періодіціта. Навеце,
в році, коли нам пришло о дакілько
десяток тісяч евро веце, як в році
минулім, ани єдны новинкы, а ани
часопис Русин, собі не приліпшав.
Навспак. Наша преса дістала менше
грошей як по минувшы рокы. Але
і подля слов Марії Єдлічковой, повіреной повніньом задач уповномоченого про народностны меншыны,
на засіданю Округлого стола Русинів
Словеньска в маї у Свіднику, уряд
буде робити вшытко, жебы од нового
рока такы условії про русиньску пресу были і Русины так знова могли мати
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(знова, бо Народны Новинкы колись
тыжденником были), тыжденник. Оно,
кібы то была жадость Русинів, може
бы то аж так інтересне не было, тадь
то видіти подля того, кілько грошей
комісія дала на новинкы. Але теперь
то жадащ і Европа! То пак інша справа!
Выпустьме вшыткы проблемы котры
з тыжденником суть повязаны (напри-

клад склад редакції зо журналістів,
котрых не маме, ці проблем з чітателями, котры суть на грибах або коло співанок, лем ні коло нивинок) і повічме,
же маєме лем єден проблем, і то, же із
выдкы возьмеме грошы на то, жебы тот
тыжденник досправды міг фунґовати
а фунґовати на професіоналній уровни.
Самособов, даремных проєктів, котры
были підпорены а не мусили бы быти,
бы сьме нашли много. Але оно бы ся
дало найти грошы і прямо в проєкті,
котрый є якбы проєктом пресовым.
Його назва є Голос Русина.
Гей, то є тот часопис о котрім
сьте в жывоті будь ани нечули, або сьте го виділи лем
в електорнічній подобі на інтернеті, припадно належыте
к тым 54 людям, котры холем
раз в жывоті зажыли тото прекрасне чутя, же собі го могли взяти і фізічно до рукы. Бізарный проєкт бізарного Світового конґреса Русинів, котрый
мав быти новым часописом Русин, якый
перестав быти пресовым орґаном СКР
існує од року 2011, але часами припоминать сніжного мужа Єтті, о котрім ся
бісідує, але нихто го ниґда не видів. Обсягово таксамо не повнить свою функцію, бо інформації о русиньскых комунітах в Америці єм там якбач в жывоті
не нашов а з такой Лемковины там того
є таксамо як шафрану, з періодіцітов
якбач раз за рік. Якость, важность і актуалность інформацій ці статей радше

ани не зачнеме коментовати. То є проблем конґресу.
Што але не є лем проблем конґресу,
то є то, же орґанізація є реґістрована
на Словакії і каждорочні жадать на тот
„препотрібный“ часопис грошы з проґраму, котрый є приділеный на актівности Русинів на Словеньску. І так
часопис, котрый не є нич інше, лем
якесь self promo 10 людей (кібы холем
якостне self promo), одоберать грошы,
котры бы ся мали хосновати на благо Русинів на Словеньску. Котра інша
держава, яка є членом СКР, таксамо
бере з властных пінязь і робить на благо вшыткых русиньскых комуніт СКР?
Самособов, сьме єден народ і треба
собі помагати як ся дасть. Але треба
собі помагати в ділах, котры мають
якыйсь смысел. Голос Русина смысел
не мать. На інформованя з цілого русиньского світа днесь стачіть єден
добрый інформачный портал. Мінімално бы тот портал быв актуалнішый,
як часопис, котрый выйде раз за
три місяці. А кідь собі заступцове
членьскых держав СКР думають, же
тот часопис смысел має, най пак пересвідчать свої матерьскы орґанізації, жебы ся каждый рік вызберали
по 500 евро і часопис може існовати.
В такім припаді, бы тот часопис мав
веце грошей, як дістане каждый рік
од словацького Уряду влады. Но, але
тото бы вже якбач боліло – дати на
препотрібный часопис зо свого.
Голос Русина ся не став тым міцьным
голосом, котрый бы мав інформовати
і быти сполочным часописом вшыткых
Русинів. Голос Русина є тихый. Або сьте
о нім не чули, або го чуєте барз мало.
Про кого ся друкує, кілько флатків і хто
то чітать, якбач нихто не знать. Такый
тихый голос нам непотрібный. Якбы
ся проєкты такого тіпу, якый робить
СКР, перестали робити, а тым бы ся
перестало брати з грошей, Русины на
Словеньску бы могли зачати робити
тыжденник од понеділька. А знали
бы го реално друковати, загнати і до
далшых держав а інформовати о цілім
русиньскім світі. Тихый голос бы став
міцным голосом. 

Захранить 4000 Є русиньскый тыжденник?
Сілвія Лисінова

Є

днозначні ні! Думам собі, же то
є адекватна одповідь на статю
під назвов „Тихый Голос Русина“ в авторстві Петра Медвідя, котра была 20.06.2014 опублікована на
інтернетовых сторінках www.rusin.sk.
Не мам амбіцію оціньовати высловы автора на марґо Світового конґресу Руси-
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нів (СКР) ці на културно-белетрістічный
часопис Голос Русина, котрый выдавать
якраз СКР, бо то є його проблем. Но як
коордінаторці проєкту, котра стояла
при зроді того часопису, не дасть мі не
увести на праву міру дакотры авторовы
факты, котры можуть чітателя максімално лем баламутити. Чітаючі його статю
може чітатель думати, же Уряд влады
СР підпорив Голос Русина хтозна яков

фінанчнов дотаційов, котра выразным
способом овпливнює выдаваня ним
споминаного тыжденника про Русинів,
якый є досправды про русиньску комуніту потрібный, но в даный момент,
на мій погляд, нереалізовательный!
Правда є така, же на 2014 рік на 4 чісла Голосу Русина комісія при Урядi
влады СР пропоновала АЖ 4000 Є,
котры іщі дотеперь не суть на учтi СКР.
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Звыразнюю, же на 4 чісла 20 сторінкового часопису, де суть і фаребны
фоткы, было схваленых 4 тісяч евр!
Є то смішна сума а тоты, котры роблять
в области медій, головно тых
русиньскых, знають, же то
є маркантна частка, з котрой
ся дасть выдати ледва два
а не то іщі 4 чісла, або небодай русиньскый тыжденник.
З того выпливать, же на
выдаваня часопису мусять приспівати і окремы
членьскы штаты СКР, пресні так як
то пропонує автор, а статі не суть
гонорованы. Є лем шкода, же автор не
увів кількость іншых непотрібных проєктів, вдяка котрым ся выдавать напр.
множество русиньскых книжок, котры
нихто не відів, не рецензовав і на котры
ся вынакладають омного векшы фінанції. Не говорячі о семінарах, на котрых
бере участь 10 людей...
Беручі до увагы тот історічный факт,
же єдным із културных феноменів
поновембрового періоду быв праві
Світовый конґрес Русинів, котрый быв
основаный на Словеньску (Меджілабірці) і доднесь є ту реґістрованый,
є дакому його почін на заваді?.. Думам,
же бы мало быти моралнов повинностьов нас вшыткых підпорити праві тот
часопис СКР, котрый пропаґує Русинів

в меджінароднім контексті. Єм пересвідчена, же проєкт Голос Русина мать
право на своє єствованя і є єдным із
способів як в шыршім слова смыслі
пропаґовати історію, културу і жывот Русинів у світі.
Голос Русина мать продуману основну штруктуру
з інформачным обсягом,
а тому одповідають його
технічны і выдавательскы
параметры. Не є правда,
же го нихто не познать
і не чітать, бо є сучастьов каждой русиньской меджінародной акції у світі
і на Словеньску. Тыж быв к діспозіції
в редакції Інфо Русин як і у окремых
орґанізацій РОС, де собі про нього
ходило много людей. Поважую тыж за
потрібне увести, же з тых мало пінязі,
котрыма є Голос Русина дотованый, ся
часопис фурт по выданю посылать поштов дакотрым довгорічным і вірным
чітателям Інфо Русина. Но істо не 54
людям, як пише автор, котрый собі
тото чісло може змылив із дістрібуційов Народных новинок...
Є тыж принайменшім кламливе писати о обсяговім боці Голосу Русина,
бо подля того, што уваджать автор
вызерать, же не чітав ани єдно чісло.
Інакше бы собі не доволив твердити,
цітую: „Обсягово тыж не повнить своє

посланя, бо о Русинах, русиньскых комунітах в Америці єм там іщі в жывоті не
видів чланок“... зато му пропоную прочітати напр. Голос Русина ч. 1∕2011, або
ч 3∕2013, де было публіковано достаток
інформацій праві о пулзуючім жывоті
Русинів в Северній Америці. Тото, же
не суть в каждім выданю часопису інформації о русиньскых комунітах в Америці, не є проблем редакції ці СКР, але
компетентных людей, котры суть перед
каждым выданьом часопису ословены
(в смыслі договору при вынику часопису), жебы приспіли актуалныма інформаціями прямо з Америкы. Бо не є в силі
редакції путовати до Америкы і публіковати одты автентічны матеріалы...
Наконець мі не оставать ніч інше лем
підпорити автора в тім, жебы од найближшого понеділька Русины на Словеньску
зачали робити на серіознім тыжденнику
в смыслі його выслову: „Кідьбы ся
подобны проєкты, якы реалізує СКР,
перестали підпоровати, скінчіло бы
і марнотрачіня пінязі з нашого розрахунку. Русины на Словеньску бы могли
конечні зачати робити на серіозным
тыжденнику уж од найближшого понеділька.“ Кідь є пересвідченый, же ку
выдаваню тыжденника хыбить лем тых
4000 Є, котры „взяв“ СКР, я му особні тоты
пінязі забезпечу, бо конечні барз прагну
чітати „звучный голос Русина“... 

На XII. річнику ДНЯХ ГАБУРЫ одкрыли соху КНЯЗЯ ЛАБОРЦЯ
СЛФ, дюп, фото: дюп і бґ

X

II. Дні Габуры, котры ся одбыли
в днях 5. - 6 юла того року під
покровительством Надації „Деревяна церковка“ в селі Габура, зачали одкрытьом высше пять метровой бронзовой сохы Князя Лабоця.
Тото монументалне діло ся находить
на габурскім бережку званім Верьшок, одкы видно нелем до Габуры,
але тыж до Меджілаборець, Зборова,
Чертіжного… Тото місце ся одтеперь
называть Долина князя Лаборця.
Лаборець быв кінцьом ІХ ст. князьом
славяньского племена Білых Хорватів
в обшарі меджі Тісов і Дунайом. З його
меном ся перший раз стрічаме в мадярьскій кроніці „Gesta Hungarorum”
од незнаного автора. Хоць в народі
память на князя Лаборця была од все,
його особу найвеце спропаґовали
такы вызначны Русины як Михал Лучкай ці Анатолій Кралицькый.
Окремый акт одкрытя сохы ся ніс
в помпезнім дусі за участи многых
вызначных особностей, меджі котрыма
были председа Світовой рады Русинів
(СРР) і председа Руськой маткы Дюра
Папуґа з Руського Керестура в Сербії,
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секретарь СРР Владимір Противняк
з Меджілаборець, председа Русиньской оброды на Словенську Інґ. Мілан Мнягончак з Гуменного, Петро
Трохановскый – Мурянка з Криниці, писатель, културный діятель Лемковины
і головный редактор Бесіды, часопису
польскых Русинів, котрый обогатив
проґрам прекраснов поезійов присвяченов якраз тому святочному акту. Не
хыбовали і представителі медій, як редактор інтернетового радіа ЛЕМ ФМ Боґдан Ґамбаль з Кракова, Сілвія Зелінкова, редакторка русиньского высыланя
в Кошыцях і многы іншы. Славностный
акт і модерованя вечірнього ґалапроґраму належало артістам ТАД із Пряшова Ярославі Сисаковій і Михалови
Ільканінови. Староста Габуры Микулаш
Ющік ся у своїм приговорі не таїв радостьов з одкрытя высочезной сохы Князя
Лаборця і вшыткых позвав на далшый
богатый проґрам, котрый досправды
стояв зато.
Делеґація із Сербії на Днях Габуры
На тогорічных Днях Габуры пришла
на позваня старосты Габуры М. Ющіка і 6-членна делеґація з русиньской
Основней і Середьой школы Петра

Кузмяка в Руськім Керестурі, членове выбору Руськой маткы і Шпортового дружтва Русин з Р. Керестура,
професоры Янко Хома, Евґенія Медєши
і Славко Пап і фолклорный колектів
Културно-умелецького дружтва Тарас
Шевченко з Дюрдьова. В проґрамі ся
передставила Саня Полдруги з Нового
Саду із своїма інтересныма співанками.
В културнім програмі під назвов Я Русин был, єм і буду, котрый ся на габурскім амфітатрі представили многы
професіоналны і аматерьскы колектівы,
як Шаришан, Лучніца, Кандрачовці ітд.
Не хыбовало і выступліня габурьского
аматерьского театру з гуморні ладженов філмовов приповідков Буйняковы
на вылеті. Вечірнім спестріньом проґраму быв парадный огньострой
і выступліня популарной словеньской
ґрупы ІМТ SMILE, котра закончіла забаву під звіздами аж до білого рана. 

9

ГОЛОС РУСИНА

www.rusynworldcongress.org

ШКОЛСКИ ПРОЄКТ »СВАДЗЕБНИ ОБИЧАЇ РУСНАЦОХ«
У школским курикулуму ОШ Антуна Бауера Вуковар, ПШ
Петровци за 2013./2014. медзи проєктами по першираз заплановани и проєкт настави руского язика и култури »Свадзебни
обичаї Руснацох«, а як конєчни циль заплановани сценско –
музични приказ. Ношителє проєкту були шицки школяре од
1. по 8. класу з учительками руского язика Наталию Гнатко
и мр. Илону Грецешин.
Маґ. едуц. пхилол. цроат. Илона Грецешин, Наталия Гнатко

К

ед ше шицки школяре упознали з елементами рускей свадзби
и задлуженями, рушела озбильна робота. За початок, шицки себе
пошвидко пририхтали свадзебни
вишивани, а дзепоєдни як було порадзене и ткани ручнїки. »То ма мая
баба«, велї з нїх такой одвитовали,
цо нам дава ясну слику же ше таки
ручнїки, на радосц и поцешенє Руснацох у Петровцох, ище вше чуваю
у бабових орманох, а барз значне же
за нїх знаю - їх унуки. Понеже требало научиц 10 писнї, започало ше зоз
шпиваньом и з виробку вельо билих
квецикох з платна, зоз хторима ше,
як зме обачели на старих фоторґафийох хтори школяре поприношели до
школи и дознали од старших людзох,
оквицовало досц того на свадзби.
Школяре успишно обробели воланє на свадзбу, приходзенє свадзебних, глєданє билей голубици, одпитованє млодей, одход до винчаня, танєц
з млоду и свадзебне вешелє. Шицко
спомнуте було провадзене зоз танцованьом и шпиваньом одвитуюцих
руских народних свадзебних писньох
хтори ше шшивали давних рокох. При
вибору писньох, помогнул нам бувши
и длугорочни петровски гудак, бачи
Мирослав Дудаш (р. 1940. р.), хторого
зме нащивели.
Гоч дружбовство, а окреме старостовство глєдало вельо вецей часу за
ученє, конкуренция медзи хлапцами
була досц велька. Так задлуженє свадзебних дружбох достали Деян Мудри и Михаил Ґрищук з другей класи,
а питанкових Срдян Рац и Домаґой
Гаргай з пиятей класи. На наступу,
шицки штирме на ручнїкох мали покрейтки, на калапох били венчики,
а у рукох оквицену литровку з винох,
або палєнку. Задлуженє старости,
як найодвичательнєйшей особи на
свадзби, дзе було и найвецей тексту
за научиц, достал Кристиян Медєши,
а за видавача бул вибрани Кристиан
Гарди, обидвоме з осмей класи. За
свашки були вибрани школярки уж
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замерковани по красним соло шпиваню, а то Ведрана Ралиш з осмей
и Ивана Бики зоз шестей класи. На
наступу, их глави украшовали фитюли. Глас свашковских писньох »Благосв матко« при одпотованю млодей
до винчаня и »Добри вечар мили госци« при вечери зазначени од петровчанки, андї Ганчи Дудашовей (родзеней.1940. р.), хтора на свадзбох вельо
– вельо раз була свашку. Улогу млодових родичох достали Мая Гарди, 7.
класа и бувши школяр Боян Кошутич.

Млодово дружки були Дария Рац
и Матеа Мудри зоз 4. класи, а дружки хтори водзели млодия, Оливера
Кошутич, 6. класа и Лорена Голик, 5.
класа. Перша голубица була Сладяна
Ґаґула, 6. класа, а друга »маскирана
млода« бул Синиша Рац з 8. класи.
Млодов венок на глави, яки ше ношел
50. рокох, з гордосцу ношела Мая Рац
зоз 7. класи, а значне напомнуц же
млодов венок ручна робота, покойней петровчанки и рускей поетеси,
Мелани Вашаш. Млоди бул Андрей
Владимир Бучко, школяр 8. класи. Як
цо то и швечи на свадби, за окрипенє були задлужени чопнаре, а тото
задлуженє достали Ален Бурчак з 6.
класи и бувши школяр Игор Сивч.
Школяре 1., 2. и 3. класи були свадзебни, 4. класи приданци.
За приємне розположенє на свадзби, попри розшпиваних школярох
постарали ше уж познати петровски
гудаци Звонко Еделински, Мирослав

Костелник и Звонко Рускай, хтори
ше з дзеку обецали и прилапели участвованє у школским проєкту. Обидвоме Звонкове и сами були петровски школяре. Грац знаю и любя, а кед
видза же руска писня и обичаї прицагую наймладших, теди граю з полним
шерцом. Барз им значне, як и велїм
Руснацом, же би ше цо вецей обичайох пренєсло на младих, и же би их
млади ґенерациї далєй преношели
своїм потомком.
Понеже то бул проєкт настави руского язика и култури, проєкту ше попри 34 школярох хтори порядово ходза на руски язика приключело и 10
петровских школярох хтори жадали
научиц обичай своїх пайташох. Значне повесц же у проєкту од 1. по 4.
класу участвовали шицки 23 школяре
ПШ Петровци. За обєдиньованє шицких 44 школярох до сценско – музичного приказу було потребно вельо
заєднїцки вежбаня у пополадньових
годзинох, на котрих попри учителькох руского язика робели и помагали
учительки класней настави Мелана
Дюдяр и Андрея Иван Кризманич.
Перши сценско – музични приказ
виведзени 4. юния 2014. року зоз
хторим у Петровцох означени Дзень
Руснацох, а на хторим на оквиценей
школскей капури патрачох дочековали дружки и оквицовали з розмарию.
Други приказ бул у скраценей вариянти, внєдзелю 8. юния 2014. року
на културней програми »Петровски
дзвончок« у рамикох Културней манифестациї »Петровски дзвон«. Шицки учашнїки на »свадзби« мали вишивани ручнїки, а дзивчата були облєчени до своїх руских пасових сукньох
и зоз завязаним баршоньом на глави,
або зачепени до фитюли.
Обробок обичайох на таки способ
прицагує школярох и ма вельо моцнєйши и тирвалши едукацийски характер и за школярох и за патрачох. 
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Дзень Руснацох Свидоцства…
у Петровцох
маґ. едуц. пхилол. цроат Илона
Грецешин

Дзень Руснацох у Петровцох
преславени стреду, 4. юния
2014. року. Змист културней
програми бул сценско - музични приказ проєкту школского курикулуму настави
руского язика и култури »Свадзебни обичаї Руснацох« хтори пририхтали школяре од 1.
по 8. класу и учительки настави руского язика и култури,
Наталия Гнатко и мр. Илона
Грецешин, ОШ Антуна Бауера Вуковар, ПШ Петровци
и Дружтво »Руснак«. Соорґанизаторе културней програми були Општина Боґдановци, Месни одбор Петровци,
Рада рускей националней
меншини Општини Боґдановци и КУД »Яким Гарди«.

П

ияток, 27. юния 2014. року,
у ОШ Ануна Бауера у Вуковаре, свидоцства достали три
оддзелєня школярох 8. класи. Медзи 18 школярами 8. б) класи, припознанє о осемрочним виучованю
руского язика и култури по моделу
»Ц« достали штирме школяре, а то
Андрей Владимир Бучко, Кристиан
Гарди, Кристиян Медєши и Синиша
Рац.
Виучовац руски язик по моделу
»Ц« значи же тижньово маю 5 годзини, точнєйше 3 годзини руского
язика и литератури, 1 годзину историї и ґеоґрафиї Руснацох и 1 годзину подобовей и музичней култури
Руснацох.
През шицки 8 роки провадзела их
учителька Наталия Гнатко. Точнєйше, у нїзших класох, хтори ишли до

Маґ. едуц. пхилол. цроат. Илона
Грецешин и Наталия Гнатко

Г

лавни задаток и циль цалого проєкту бул же би ше богати културни скарб и традиционални звичаї
Руснацох, хтори нам зохабели нашо
предки, одняло од забуца и пренєсло
на младши ґенерациї, хтори приходза.
Школяре ше наисце одвичательно прилапели и свою часц успишно научели.
Програма мала три часци. У першей
часци, свадзба з гудацми, поприберана до вишиваних ручнїкох, шпиваюци
ишла през валал. Млодов венєц у яким
ше дараз винчало и красота руского
облєчиво, крашели Петровци. Друга
часц була сценско – музични приказ

»КЕД ГОЛУБИЦА ЛЄЦЕЛА«
Културна манифестация »Кед
голубица лєцела« у орґанизациї здруженя »Руснак« Дружтва Руснацох у Републики Горватскей отримана два днї.
маґ. едуц. пхилол. цроат. Илона Грецешин
КУЛТУРНА ПРОГРАМА »КЕД
ГОЛУБИЦА ЛЄЦЕЛА«
Пияток, 19. септембра 2014. року
у Петровцох започала штварта по
шоре Културна манифестация »Кед
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рускей свадзби, хтори ше виведол
у дворе петровскей школи пред вельким числом патрачох оквицених з розмарию, медзи хторима були представнїки орґанизаторох, соорґанизаторох,
церкви, руских радох з других местох,
локалней заєднїци... Спред школи, як
главного орґанизатора кулутрней програми, шицким присутним задзековал
голубица лєцела«. На истей означена 100. рочнїца школи у Петровцох,
а у церкви Покрова Пресвятей Богородици, отримана Службу Божа
з панахиду за покойнима учителями
и школярами хтору служел петровски парох о. Владимир Седлак.
По интонованю гимни Републики
Горватскей, Шветочней писнї Руснацох у Горватскей та гимни Шветового
конґресу РРЛ, писню манифестациї
а-капела одшпивала шпивацка ґрупа
Дружтва Руснак »Голубици«. Културну програму з исту назву, отворел
соборски заступнїк за национални
меншини Републики Горватскей пан
Велько Кайтази, а цали сход привитал

Школяре зоз директором Йозом Михалєв
и учительку Наталию Гнатко

ПШ Петровци, шицки 5 годзини преподавала им учителька »Наталка« як
ю у школи шицки волаю. У висших
класох, иста им преподавала историю, ґеоґрафиї и културни скарб
Руснацох, док им у пиятей класи годзини руского язика и литератури
преподавала професорка Мария
Хома, а од 6. по 8. класу маґ. едуц.
пхилол. цроат Илона Грецешин.
На розходзе зме им пожадали же
би мали успиху при уписованю до
стреднєй школи. 
ше директор Йоза Михалєв. Треца часц
була вечера у сали »Соколана« на хтору
були шицки поволани. Шицки задлуженя на свадзби, од старости до чопнара,
окончовали школяре. Вечера започала
з молитву, а закончела зоз шпиваньом
свашкох, после хторей шлїдзело вешелє и наисце, »танєц з млоду«.
Цали час, свадзбу провадзели гудаци у составе: Звонко Еделински, Звонко Рускай и Мирослав Костелник.
Же би шицко було зазначене и снимене за ґенерациї хтори приходза, постарали ше камерманє Яким Ерделї и Андрия
Кризманич. До орґанизациї програми
з нагоди означованя Дня Руснацох, приключело ше вельке число и родичох
и Петровчаньох. И Петровци, и Руснаци
богатейши за тото означованє. 

и предсидатель Шветового конґреса
Русинох/Руснацох Лемкох пан Дюра
Папуґа.
У першей часци културней програми наступели жридлово шпивацки
ґрупи з КУД-ох з Осиєку, Вуковару,
c. 12 ►
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Миклошевцох и Петровцох. У другей
часци, спред Форуму Руснацох младежи, з писню и поезию представели
ше нашо млади талани з Горватскей
и Сербиї. Писню »Мойому валалу«,
поетеси Любки Сеґеди-Фалц, за котру
мелодию написал Мирослав Костелник, одшпивала солистикня Ивона
Гнатко у провадзеню композитора.
Иґор Горняк, студент русинистики
з Коцура, пречитал нам свою писню
»Грайце ми гудаци, грайце«. У провадзеню брата Бориса на клавиятури,
позната солисткиня Ана Бучко одшпивала венчик руских/русинксих
писньох. На концу програми предсидатель Дружтва »Руснак« Мийо Шайтош, задзековал шицким на нащиви.
Сход звелїчали член Совиту за национални меншини РГ Звонко Костелник, доначальнїк Општини Боґдановци Ярослав Медєши, пресидатель
Месного одбору Петровци Томислав
Рац, петровски парох мр. сц. Владимир Седлак, член Шветовей ради
РРЛ зоз Словацкей Владимир Противняк, конґресни делеґациї зоз Сербиї
и Словацкей, етноґраф русинистики
Ян Чижмар зоз Свиднїку, предсидателє и представителє руских радох зоз
Петровцох, Вуковару, Осиєку и Заґребу, як и предсидателє рижних петровских здруженьох.
Вечера и друженє предлужене
у сали »Соколана« з котрей руски
шпиванки у провадзеню зружених
оркестрох, длуго одгуковали.
КОНҐРЕСНИ ЗАШЕДАНЯ У СТАРИХ
ЯНКОВЦОХ
Всоботу, 20. септембра 2014. року
у Старих Янковцох, по предвидзеним
дньовим шоре отримани зашеданя
Шветовей ради РРЛ и Конґресней комисиї за информованє и видавательство.
На 6. зашеданю Шветовей ради РРЛ
були присутни єй члени: Дюра Папуґа
(Сербия), Владимир Противняк (Словацка), Ґеорґий Фирцак (Румуния),
Никола Бобинец (Україна), Штефан
Лявинец (Мадярска), Олександар
Мошкола (Ческа) и Мийо Шайтош
(Горватска). Шветова рада РРЛ у потполносци потримала вияву национално-културних здруженьох на Подкарпатю у України з цильом очуваня
териториялней цалосци України.
На Конґресней комисиї присуствовали представнїки зоз 6 жемох. Ян Чижмар, етноґраф русинистики зоз Свиднїку, представел проєкт »Коляди Русинох/ Руснацох/Лемкох котри при концу,
а кнїжка будзе друкована ище того року.
Културна манифестация »Кед голубица лєцела« отримана под покровительством Совиту за национални

12

www.rusynworldcongress.org

Пияток, 19. септембра 2014. року
у Подручней школи Петровци котра
припада ОШ Ануна Бауера Вуковар,
було барз шветочно. Школа славела
свой 100. родзени дзень. Того дня,
коло нєй ше позазберовали велї єй
школяре, учителє и терашнї и бувши.
Програма започала зоз интонованьом гимни РГ, котру виведол школски хор под руководзеньом наставнїци Ґори Милунки. Памятну таблу
открила учителька з найдлукшим стажом, Мелана Дюдяр, а поблагословел
ю петровски парох Владимир Седлак.
У школскей дворани представена моноґрафия »100 роки школи у Петровцох«. Кнїжку представели єй авторе
Еуґения Врабец, мр.сц. Владимир
Седлак и Наталия Гнатко. О кнїжки бешедовали сотруднїки Иван Мадярош
и Томислав Рускай. Даскельо слова
о тим значним ювилею, поведли єй
видавателє директор школи Йоза
Михалєв и предсидатель Дружтва
»Руснак« Мийо Шайтош та госци Дюра
Папуґа, предсидатель Шветовей ради
РРЛ, Ирина Папуґа, предсидателька
Дружтва за руски язик и литературу Нови Сад, бувши школяр Винко
Зидарич и учитель Симеон Дудаш.

чне повесц же моноґрафия богата зоз
»школскима памятками« праве прето же мала вельо сотруднїкох, котри
и зазначени при каждей фотоґрафиї.
У Доме култури отримана културна
програма. Понеже ше у петровскей
школи можу научиц 5 язики и на програми ше то могло видзиц и чуц. Першоклашнїки одрецитовали привитну
писню по горватски, школярки з настави українского язика порихтали писню
на українским, а терашнї и бувши школяре настави руского язика и култури
приказали школски проєкт »Свадзебни
обичаї Руснацох«. На концу програми шлїдзела винчованка з нагоди 100.
родзеного дня и то на горватским, руским, українским и английским язику,
а вец нєодлуга у сали »Соколана« було
и гашенє швичкох на торти, як то нєшка
идзе на родзеним дню.
У церкви Покрова Пресвятей Богородици отримана Служба Божа
з панахиду за покойнима учителями,
школярами и шицкима котри робели
у петровскей школи.
Означованє 100 роки школи у Петровцох отримане под покровительством Министарства науки, образованя и спорту Републики Горватскей. Соорґанизаторе єй були Грекокатолїцка
парохия Петровци, »Руснак« Дружтво
Руснацох у Републики Горватскей, КУД
»Яким Гарди« Петровци, Општина Боґдановци и Месни одбор Петровци.
Значне повесц и то же тота школа ма
вельке значенє за Руснацох. Давного
1914. року вибудовали ю праве Руснаци и нашлїднїца є першей рускей школи, котра з роботу у приватней хижи
як подучиона школи Нуштар, почала
робиц давного 1849. року.

Шветочносц звелїчали дожупан Вуковарско-сримскей жупаниї Дьордє
Чурчич, начальнїк Општини Боґдановци Юрай Михайлович, доначальнїк Ярослав Медєши, як и велї бувши
петровски учителє и школяре. Модератор представляня моноґрафиї була
мр. Илона Грецешин.
У школским годнику нащивителє
могли опатриц фото виставу »Школски памятки«, а велї з нїх и пренайсц
ше на фотоґрафийох. Виставу порихтала учителька Наталия Гнатко. Зна-

Нєшка петровска школа, як подручна, припада ОШ Антун Бауер
Вуковар. У нєй ше настава одвива на
горватским язику. Од страних язикох
уча ше английски и нємецки. Од мацеринских язикох виучую ше руски
и украински язик и запровадзена настава католїцкей и православней виронауки.
Жадаме нашей школи же би ю вше
крашело вельке число школярох,
а з єй двора одгуковали радосни дзецински гласи. 

меншини Републики Горватскей. Соопокровителє єй були саборски заступнїк за национални меншини Републики Горватскей Велько Кайтази,
Општини Боґдановци и Стари Янковци, Рада рускей националней меншини городу Вуковару и представнїк
рускей меншини городу Заґребу.
100 РОКИ ШКОЛИ У ПЕТРОВЦОХ
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КУЛТУРНЕ ТОВАРИШСТВО РУСИНОХ РУМУНИЇ И ШВЕТОВА РАДА
РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ ПРЕШЛОГО ВИКЕНДУ ОРҐАНИЗОВАЛИ

дюп
УСПИШНИ СТРЕТНУЦА
И РОЗГВАРКИ ЗОЗ РУСИНАМИ
У МАРАМОРОШУ У РУМУНИЇ
а поволанку Юлиуса Фирцака, предсидателя Културного
Товаришства Русинох Румуниї
и подпредсидателя Шветовей ради
Русинох/ Руснацох/ Лемкох Дюра
Папуґа, предсидатель Рускей матки
и предсидатель Шветовей ради Русинох/ Руснацох/ Лемкох, вєдно зоз
Владимиром Гаргайом, зоз Нового
Саду, подпредсидательом Конґресней комисиї за информованє и видавательну дїялносц и Марию Ковач
Дорошки, поетесу зоз Руского Керестура, секретаром Рускей матки, прешлого викенду, од 5. до 9. юния госцовали у Румуниї.
После стретнуца зоз Русинами у городу Дева, хторе отримане штварток,
5. юния, и пиятковей нащиви Замку
у Деви и Памятним бвистом визнаґних румунских спортистох опрез
Гимназиї и спортскей гали, пияток,
соботу и нєдзелю, 6. 7. и 8. юния, були
орґанияовани вецей стретнуца и розгварки зоз Русинами у Сиґету, Би-

Н
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стрей и других местох у Марамошким
краю на сиверу Румуниї и отримани
пригодни културни програми.

На стретнуцох презентовани
и тогорочни проєкти Шветового
конґреса Русинох/ Руснацох/ Лем-

кох: Зборнїк русинских колядох,
«Голос Русина» - културно-белетристични часопис шицких членских орґанизацийох Шветового
конґреса Русинох/ Руснацох/ Лемкох, II Медзинародни фестивал
мултижанровей русинскей музику “Rusyn fest 2014.”, як и проєкт
у пририхтованю: Историйни датуми и ювилеї шицких Русинох/
Руснацох/ Лемкох.
На стретнуцох зоз Русинами у Румуниї окремна увага була пошвецена
и пририхтованьом за наступни XIII
Шветови конґрес Русинох/ Руснацох/
Лемкох и VII Шветови форум русинскей младежи, хтори буду отримани
у юнию 2015. року у месце Дева у Румуниї. 
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Розписани конкурс за нови драмски тексти за 12. Руски
фестивал малих сценских формох “Дюра Папгаргаї”
У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе
24. юния отримана схадзка представительох Завода и Матки –
Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини.

третнуце иницировал Управни
одбор Матки на основи одлуки
котра принєшена на остатнєй
схадзки oдбора. Слово о дзепоєдних
пременкох у роботи и реализациї
тогорочного 12. руского фестивала
малих сценских формох “Дюра Папгаргаї”.

минї‚ Владислава Гарди и предсидатель Миломир Шайтош.
Управни одбор дружтва на схадзки
винєсол план и програму за наступни
12. руски фестивал малих сценских формох «Дюра Папгаргаї». Одбор тиж вимагал од Завода же би помогнул у виборе
селектора‚ котри будзе на чолє фаховей
роботней ґрупи котра будзе одлучовац
о виборе и реализациї драмских текстох
за фестивал. Як наглашел предсидатель
дружтва Миломир Шайтош‚ тота помоц

На схадзки, попри директора Завода Серґея Тамаша, були присутни
и тройо члени Управного одбора
Матки – Дружтва Руснацох Новог
Саду – Войводини – Мария Бесер-

нє будзе финансийней природи‚ алє
идея же би Завод зоз своїм меном потримал фестивал и допринєсол же би
вон по квалитету бул подзвигнути на
висши уровень.

Владислава Гарди, фотоґрафия
– Завод за културу войводянских
Руснацох

С

Директор Завода за културу войводянских Руснацох Серґей Тамаш дзечнє прилапел сотрудзовац и наявел же
уж у септембру звола заєднїцку схадзку представительох Завода и Матки – Дружтва Руснацох Нового Саду
– Войводини зоз фаховима особами
зоз шорох драмскей дїялносци‚ односно потенциялнима селекторами
Фестивала, на котрей будзе вибрани
тогорочни селектор. Вон надпомнул же Завод и потераз потримовал
подобни активносци на промоциї
рускей драмскей дїялносци‚ та будзе
и у будучносци.
По нову схадзку будзе уж заварти
конкурс за посиланє нових драмских
текстох за фестивал котри розписани
и обявени у «Руским слове» и на Рутенпресу, а будзе тирвац по 31. авґуст
того року. На конкурс ше годни приявиц и писателє текстох зоз других жемох дзе жию Русини/Руснаци/Лемки.
Зоз тим би, кед же присцигнє даєден
текст зоз тих крайох, Руски фестивал
малих сценских формох «Дюра Папгаргаї» достал медзинародни характер. 

Отримани 53. Фестивал рускей култури
„Червена ружа“ у Руским Керестуре
З виставу ґрафикох з циклусу «Преплєтаня» Владу Нярадия
з Вербасу, котру у голу Школи «Петро Кузмяк» отворела Ирина
Гарди Ковачевич, 27. юния у Руским Керестуре почал 53.
Фестивал рускей култури «Червена ружа».
Текст – Владислава Гарди, Рутенпрес, фотоґрафиї – Рутенпрес, Владислава Гарди

О

своїх роботох бешедовал
и сам автор Няради, котри
наглашел же пред двацец
двома роками перши раз мал са-
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мостойну виставу на Фестивалє
„Червена ружа“ и тераз знова, та
є окреме задовольни. Иншак, тогорочна вистава на «Ружи» була його

46. самостойна вистава подобових
роботох.
После отвареня вистави, програма Фестивала предлужена на бини
у школским дворе, дзе отримана
46. музично-танєчна дзецинска
манифестация «Червене пупче».
Програму водзели уж убавени товарише, Марина Надь и Себастиян
Надь.
У першей часци наступела ґрупа
Музичней оводи у Руским Керестуре
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зоз двома шпиванками, а под фаховим руководством Танї Фейди.
После наступу наймладших дзецох,
почала и урядова програма «Червеного пупча» у рамикох котрей виведзени 11 нови дзецински композициї.
Шпивачох провадзел Дзецински хор
„Шкорванчки“ Дому култури Руски
Керестур, з дириґентку Лидию Пашо.
Першу награду на фестивалу достала композиция „Коцки“, композитора
Юлияна Рамача и автора тексту Ме-
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ланиї Римар, котру виведла Елеонора
Дудаш з Руского Керестура.
Другу награду достала композиция
„Школска любов“ за котру музику написала Маґдалена Горняк Лелас, текст
Леона Тиркайла, а шпивала ю Катарина Кочиш з Нового Саду.
Трецу награду достала композиция „Дзецински совит“ комплетней
авторки Танити Ходак, котру шпивали Дарина Михняк, Катарина Кулич,
Михаел Скубан и Марко Буила зоз

Коцура, у провадзеню Дзецинского
хору Културно-уметнїцкого дружтва
„Жатва“ з Коцура.
Награду за найлєпши текст достала
Ксения Палатинус, за стихи шпиванки
„Сушедове“, котру компоновал Златко Русковски. Жири окреме похвалєл
школярку-композиторку Марину Роман зоз Руского Керестура за власну
композицию „Весела Марина“, котру
вона и одшпивала.
Попри спомнутих, на „Пупчу“ виведзени ище шейсц нови композициї.
Аранжмани и матрици за шицки нови
композициї направел Мирослав Пап.
У другей часци „Червеного пупча“
наступели руски дзецински ансамбли з културно-уметнїцких дружтвох
з наших местох - три домашнї танєчни
ґрупи Дому култури з Керестура и три
зоз Културно-уметнїцкого дружтва
„Тарас Шевченко“ з Дюрдьова, чий
Дзецински тамбурови оркестер, зоз
солистами, наступел и окреме.
Два танци виведли фолклораше
КПД-а „Иван Котляревски“ з Бикичу,
а по єден танєчнїки з КПД-а „Карпати“
з Вербасу, КУД-а „Петро Кузмяк“ з Нового Орахова, КПД-а „Дюра Киш“ зоз
Шиду, КУД-а „Жатва“ з Коцура и дзеци
з КУД-а „Яким Ґовля“ з Миклошевцох,
зоз Горватскей.
Другого дня Фестивала “Червена
ружа”, всоботу, 28. юния, на початку
Шветочного концерту, предсидатель
Националного совиту Руснацох Славко Рац винєс импресию же „Кажди час
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- Ружа“, котру, як гварел, дзеля ґенерациї котри росли з Фестивалом, алє
надпомнул же „Червена ружа“ централна подїя и коруна рока у живоце
нашей националней заєднїци.
Тогорочна «Червена ружа» була
гуманитарного характера, понеже
заробок з уходнїцох наменєни подручом котри нєдавно були потрафени
з вилївами.
Змаганє шпивачох-аматерох за
найкрасши дзивоцки и леґиньски
глас на 53. «Червеней ружи» отримане у рамикох Шветочного концерту, а у нїм участвовали єденацецеро шпиваче, од котрих аж половка
були дебитанти. Кошарку червених
ружох и дзивоцку ладу достала Тамара Салаґ зоз Дюрдьова, котра
шпивала шпиванку «Наймилшому»,
а чобольов достал Александар Планкош з Руского Керестура, котри ше
представел зоз композицию «Чижми
мойо». Найлєпших виберал фахови
жири у котрим були Мирослава Даждиу, Йовґен Надь и Михайло Бодянец.
Змагательох провадзел Вельки народни оркестер Дому култури Руски
Керестур, под дириґентску палїчку
маґистра Мирка Преґуна.
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У другей часци Шветочного концерту фестивалу под назву „На штред широкей ровнїни“, як побиднїки з руских
фестивалох наступели Мишана шпивацка ґрупа КПД „Карпати“ з Вербасу
з двома рускима народнима шпиванками, под руководством Миколи
Чизмара Колеа, котри бул побиднїк
прешлорочного Фестивалу „Най ше
нє забудзе“ у Дюрдьове.
Дует Саня Полдруги и Мирела Мали
на Шветочним концерту одшпивали
побиднїцку композицию „Розмария
и лелия“ з тогорочней „Ружовей заградки“, а Вельки народни оркестер
Дому култури Руски Керестур, як побиднїк прешлорочного Фестивалу
„Мелодиї руского дбору“ у Шидзе,
одграл „Подилянски полки“, под руководством Юлияна Рамача Чаму.
На Шветочним концерту наступели
и два танєчни ґрупи керестурского
Дому култури, а хор, шпивацки ґрупи
и танєчнїкох провадзел Вельки народни оркестер Дому култури, под
руководством Юлияна Рамача Чаму.
Конферансу водзели Лидия Костелник и Андрей Орос.
На концу тогорочного Фестивала
„Червена ружа“, всоботу, 28. юния,
бул Естрадни концерт, у чиїх рамикох

свой концерт отримала єдна з наших
найпознатших шпивачкох Саня Полдруги. Вона з тей нагоди представела
шпиванки з нєдавно обявеного албуму „Поведз ми“, котри видала Новинско-видавательна установа „Руске
слово“, як додаток у часопису за младих „МАК“.
Саня гварела же за ню велька чесц
же праве на тей сцени отримала самостойни концерт, понеже ту ище як
дзецко наступала на „Пупчу“, як и на
других „Ружових“ манифестацийох,
а тераз ше єй удало дошнїц свой сон.
Саня мала и госцински шпивачки,
обидва тиж з Коцура - Мирелу Мали,
з котру виведла шпиванку „Нєдошнїти
сни“, и Таниту Ходак, з котру одшпивала композицию „Место розходу“.
На Естрадним концерту наступела
и шпивачка Анамария Колошняї з Керестура, котра зоз Саню одшпивала
композицию „Без тебе“, алє представела и свою нову, першу шпиванку
на руским язику „Остатнє гало“, котру
компоновал Златко Русковски Чоби,
а текст написала Ксения Макаї Орос.
Под час тогорочней 53. «Червеней
ружи» отримане и змаганє у шаху, у рамикох Спортских бавискох «Яша Баков», и штварти Керестурски саям. 
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Дні русиньского хліба
у Хмельовiй
Уж каждорочні ся в селі Хмельова бардійовского окресу
одбывають помпезны ославы під назвов Хмелівскы дні хліба.
Акцію традічні орґанізує село Хмельова і обчаньске здружіня РУСИН Хмельова на челі із Інґ. Аннов Сасараковов. Тото прекрасне
културне свято ся зачало в суботу 20. септембра 2014.

А зато їм патрить невысловна подяка
за красну атмосферу а орґанізаторам
за незабытный зажыток. Уж теперь ся
тішыме на далшый річник Хмелівскых
днів хліба, котрый все приносить
штось нового і красного. 

Спрацовали: І. Феллеґі і С. Лисінова

У

ж од 9. год. ся шыковны
ґаздынькы розбігли по кухні, бо
праві там быв одкрытый конкурз о найсмачнішый домашній хлібік, споєный із варіньом традічных
народных їдел. По выголошіню конкурзу о найліпшый хліб і народне русиньске їдло уж на притомных чекало
приємне коштованя. Далшым пунктом
святочного пообідя быв културный
проґрам, котрый мав великый успіх
і тому одповідны аплавзы. Каждого, хто пришов підпорити нашых
выступаючіх в културнім проґрамі, чекало освіжіня в подобі фалатка свіжонапеченого хліба і погарика слівовіці.
Повна сала людей ся лем з радостьов
позерала на тото, што красне принесли до салы културного дому вшыткы
выступаючі. А то нелем такы, котры
поважують фолклор за своє гобі, але
і тоты, котры ся ним заподівають професіоналні. Публіку потішыла із сусіднього Стебника ЖСҐ Стебничанка, Фк
Маковица із Свідника, манжеле Карашові із Камюнкы, Маріянна Железна
і іншы форлкорісты. По їх выступі задуніли міцны овації, котрыма ся заповнена сала подяковала вшыткым,
котры своє сердце оддали фолклору.
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Што приніс Русинам на
Словеньску 12. Сейм РОС?
17. май 2014 року быв вызначный день про вшыткых членів
найстрашой русиньской орґанізації – Русиньской оброды на
Словеньску (РОС), бо записав ся великыма літерами до новодобой історії Русинів. Приніс далшы новы факты, многы
зміны, пропозіції планів на далшый період і новы мена Русинів. А то нелем на челі орґанізації і єй централных штруктурах
– Коордіначного і Выконного выбору, але так само і новых
членів выборів на уровни МО РОС. Тото вшытко ся oдбыло 17го мая 2014 р. на 12. Сеймі РОС в Меджілабірцях, де ся зышли
делеґаты і гості з окресів Меджілабірці, Гуменне, Вранов над
Топльов, Снина, Свідник, Стара Любовня, Бардейов, Пряшів
і Кошыці.
Текст і фото: С. Л. Фечова

» Витаня, оціньованя і дякованя

По 9-ій годині ся велика сала Містького уряду в Меджілабірцях заповнила вшыткыма участниками сейму.
За верьх столів засіла робоча презідія – в тім часі іщі членове ВВ РОС
– председа Владимір Пртотивняк,
підпредседове Інґ. Мартін Караш
і Інґ. Мірон Крайковіч, котрый вів
цілый 12. Сейм РОС, председкыня ДР
РОС Вєра Юрічова, Інґ. Іван Солей,
пріматор Меджілаборець, Інґ. Ян Голодняк, пріматор Свідника, Мґр. Ладіслав Штефко, гонорарный конзул
Руськой федерації в Кошыцях, Деніс
Арсентєв з Вельвысланецтва Руськой федерації в СР, Микола Бобинець і Іван Матьовка за русиньску

орґанізацію з Україны, меджі гостями
в салі сидів і Боґдан Ґамбаль, председа „Стоваришыня Руска Бурса“
в Ґорлицях, заснователь і редактор
радіа ЛЕМ.фм з Польска і о. Мілан
Ясик, священик з Чабин за Общество
св. Йоана Крестителя.
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По діскузії слідовало тото найголовніше і найочекованіше – вольба председы РОС, членів нового
Выконного выбору і членів Дозорной
рады РОС, з позваных 73 делеґатів,
є на сеймі притомных 61, а то значіть,
же сейм є спроможный волити.

»,,Зроблю вшытко про тото, жебы
русиньске гнутя было честоване“...
Повів при своїм завершалнім
вытупі новозволеный председа найстаршой і наймасовішой русиньской
орґанізації - Русиньской оброды
на Словеньску (РОС) - Інґ. Мілан
Мнягончак із Гуменного, котрый
дале продовжовав: „Обіцям вам,
же не буду робити розділы в тім
смыслі, хто є мі сімпатічный або
ні, не буде ани нияке вылучованя
з РОС. Здуплюю актівіты РОС

а вшыткы пінязі підуть лем на
акції РОС а не на єй режію, так
як было дотеперь. Хочу, жебы
Русины были єднотны, ведь я бісідую з каждым, єм меджі людми
честованый а каждый буде мав
до РОС двері одкрыты. Буду ся

снажыти анґажовати в тім, жебы
орґанізації, як напр. СРУСР поминули“! То суть слова нового
председы РОС, котрый при презентації свойой роботы іщі як кандідат
на председу РОС звыразнив, же Сейм
РОС не є о проґрамі, але о прінціпі,
котрым хоче змінити дотеперішній
сістем РОС. „Робота в русиньскім
русі є о запалености і русиньскім
сердцю а не о вшелиякых кшефтах. Я цілый час людям лем помагам, нич не роблю на свій проспіх,
а хочу ся людям і надале роздавати. За мене гварить конкретна робота а не обіцяня“... повів М. Мнягончак. Істо і тоты слова припомогли
ку тому, же праві його собі делеґаты
12. Сейму РОС в Меджілабірцях (17. 5.
2014 р.) зволили за свого председу.
Подля справы мадатовой комісії
на 12. Сеймі РОС брало участь 61
делеґатів, котры мали право голосованя. А як сьме уж інформовали,
на функцію председы РОС кандідовало троє - Мґр. Мірослав Кереканіч, котрый здобыв од делеґатів 4
голосы, Інґ. Мартін Караш, котрому делеґаты дали 24 голосів і Інґ.
Мілан Мнягончак, котрый здобыв
33 голосів, значіть надполовічну
векшыну, з чого подля Волебного порядку РОС выпливало, же не
было потрібне, жебы ся одбывало 2
коло волеб.
Дотеперішній председа РОС Владимір Противняк ся вздав
кандідатуры на председу РОС, но
в РОС зіставать надале як член
Выконного выбору РОС за Міджілабірці. Вєдно з ним до ВВ РОС были
зволены: Петро Мікула за реґіон
Бардейов, Інґ. Мартін Караш за реґіон Стара Любовня, Ярослав Фецуш за реґіон Свідник, Штефан Шалап за гуменьскый і врановскый
реґіон, Доц. Андрій Антоняк за
Пряшів, Кошыці і Братіславу і Власта Оцетникова за Снину.
До Дозорной рады РОС были делеґатами зволены: Мґр. А. Кузмякова,
В. Юрічова, А. Ковачова, М. Крайняк і Інґ. П. Дупканіч.
Меджі іншы новости, котры
делеґаты на пропозіцію нового
председы РОС М. Мнягончака схвалили є і факт, же центер РОС ся із
Пряшова пересуне до Гуменного,
што подля многых участників Сейму
не є найліпша пропозіція... То значіть,
же новы Становы РОС будуть на Міністерстві внутра СР зареґістрованы
на нову адресу: Штефанікова 18, Гуменне.
c. 19 ►
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рух на Словеньску, фінанцує різны
културно-сполоченьскы акції, русиньску пресу і книжкы. М. Мнягончак
є і ґенералным спонзором популарного фестівалу, котрый є присвяченый
памятці А. Варголы в Миковій і Русиньского фестівалу у Свіднику, де
ся в тых днях одбывать 2. річник той
вызнамной цілотыжденной акції Русинів і Русиньского фестівалу в Гуменнім. 17. мая 2014 быв зволеный
до функції председы РОС, ку чому му
редакція Інфо Русин сердечно благожелать і жычіть вельо успіхів у наповньованю цілів на благо вшыткых Русинів. 

c. 18 ►

»Коротко зо жывота нового
председы
Інґ. Мілан Мнягончак ся народив
15. октобра 1951 р. в русиньскым селі
Нижня Єдльова у Свідницькім окресі.
В сучасности є ґенералным директором Хемкоставу Гуменне, актівно ся
поділяв на основаню Містной орґанізації РОС у Гуменнім. В роках 19992004 быв членом КВ РОС. В сучаности
є і посланцьом Містьского заступительства в Гуменнім і председом політічной партії Наш край. Морално
і фінанчно підпорує русиньскый

Меджілабірці жыли фестівалом аж 3 дні!
Вера і тым ся можуть похвалити Русины в Меджілабірцях - містечку під горов Камяна, де ся уж 52.
Років одбывать інтересный
і барз популарный фестівал
културы і шпорту. Так як мы
увели, того року ся фестівал
одбывав аж 3 дні, а то подля
слов пріматора Меджілаборець Інґ. Івана Солея главні зато, бо в часі фестівалу
приходить до міста велика
кількость людей уж в пятніцю. Зато місто Меджілабірцці про своїх родаків і сімапатізантів обогатило тот
фестівал іщі о єден день пятніцю, коли вечірній проґрам належав популарным
словеньскым ґрупам.

вительством председы ПСК МУДр.
Петра Худіка. На акції брало участь
і много вызначных людей з области културного і політічного жывота
на Словенську і споза граніць. Напр.
Дюра Папуґа, председа СРР, як і і членів Світовой рады Русинів. 

Наконець уж лем додаваме, же акція была
реалізована з фінанчнов підпоров уряду
влады СР - проґрам
Култура народностных
меншын 2014.

Спрацовали: С. Лисінова, І. Феллеґі,
фото ІФ і дюп
Парадный русиньскый проґрам
ыв неодділнов частьов фестівалу, котрый ся офіціално зачав
в суботу пестрым кройованым
походом через місто - од Музею А.
Варголы аж на амфітеатер. В русиньскім блоку фестівалу ся представили солісты русиньскых співанок, як
Сімона Качмарова, суроденці Марія і Патрік Шуркаловы і русиньскы
колектівы -домашній ФК Камяна,
ФК Хемлон Гуменне, СҐ Габурчанка,
Тріо Маґуровы ітд. Не хыбовали ани
фолклорны колектівы споза граніць
- з Україны і Польска. Комерчныма
тягаками фестівалу были ґрупы Відєк
і Гекс - тота в неділю фестівал і закінчіла. Фестівал ся одбывав під покро-
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