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ціна 6,- Ск
▪ Погляд на участників меджінародной научной конференції, котра
19. юла 2005 была в мадярьскім
Абауйсантові. Зліва доправа зверьху: за председницькій стіл засіли
заступця бурґмістра Абауйсантова,
главный орґанізатор конференції
Др. Т. М. Поповіч і ґр. кат. парох
о. Ф. Евицькый. З главным
рефератом (котрый публікуєме в
тім чіслі) выступив председа научной рады СНІ САН у Кошіцях Др. С.
Конєчні, к. н., якого, як і далшых,
з інтересом выслухала притомна
публіка. Нас вшыткых потішыла
школярька М. Сабадошова, яка
задекламовала по русиньскы вірш
о маріяповчаньскій Божій Матери.
По Службі Божій в честь вызнамного роду Бескидів, котры там
были священиками, духовенство:
Я. Горняк, Ф. Евицькый, Др.
Л. Аббад і Др. Д. Петрашевич і
віруючі перешли к будові парохії,
де была славностно одкрыта
памятна табла трём вызнамным
Бескидам – Александрови мол.,
Евґеніёви і Корнеліёви.

Новый міністер културы Ф. Тотг мать
намір помочі народностным меншинам
У сфері културы ся в посліднім часі нагромадило немало проблемів, дакотры ся тыкають і
прямо нас, Русинів, респ. дакотрых русиньскых обчаньскых здружінь, меджі котрыма є тыж Русин
і Народны новинкы. В звязи з ним в тім році резоновав главный проблем – абсенція штатной підпоры на выдаваня Народных новинок. На тоту тему редакції было адресованых много поглядів і
вопросів, якы сьме подля можности ся снажили опубліковати і одповідати на них. Но не на вшыткы сьме были компетентны дати одповідь, зато сьме вырішили ся з нима обернути на нового
міністра културы СР – Франтішка Тотга, котрый до своёй функції наступив 1. юла 2005.
1. Важеный пан міністер, наступили сьте до новой функції в часі розбігнутого волебного періоду, што значіть,
же сьте іщі мали мало часу спознати
вшыткы проблемы і детайлы Вашого
нового резорту. Наперек тому по істій
добі на новім пості во Вашім уряді уж
наісто мате властну представу о пріорітах того резорту, котрый в послідній
добі быв на окраї інтересу найвысшых
представителів парламенту, влады
і штату. Повіджте, котры суть Вашы
пріоріты в найближшім часі а котры в
довгодобішім часовім горізонті?
– При своїм наступі до функції єм
сі становив штирі пріоріты: добудовати
Словеньске народне дівадло, принести
до резорту културы веце пінязей, спрегляднити сістем ґрантів а зновунаштартовати словеньску філмову творчость.
Рішіня дофінанцованя новоставбы
СНД уж Влада СР схвалила на своїм
засіданю 13. юла 2005. На тот рік Міністерство фінанції СР на добудованя СНД
вычленило 500 міліонів Ск, на рік 2006
– 400 міліонів Ск. Ціла сума 900 міліонів ся верне до штатного розпочту по
проданю будовы Дівадла Павла Орсаґа

Учітель

(МІКРОБАЙКЫ)
Коваль снів.
Караючій ангел.
Штатом недоціненый.
Архітект будучности.
Шыритель славы свого
народу.
Рідка слыза радости.
Поучіня од учітеля:
Кедь ся будеме вєдно
тримати,
Ганьбу не будеме знати.
Миколай КСЕНЯК,
Ружомберок

Гвєздослава і будовы ґенералной дірекції
СНД. Продати ся планують ай дотеперь
незаставляны парцелы коло новоставбы
СНД. Веце пінязей про резорт културы ся
буду снажыти выбоёвати зо штатного роз-

▪ Новый міністер културы СР
– Франтішек Тотг.
почту на рік 2006. Міністерство фінанцій
СР навргує на рік 2006 про резорт културы 4,1 міліарды Ск. Быв бы єм рад, кебы
тото чісло было высше. Што ся тыкать
ґрантового проґраму, здідив єм цалком
нефункчный ґрантовый сістем. Лем за
рік 2004 сьме мали 627 невыбавленых
жадостей за веце як 94 міліонів корун. За
два тыждні то мусили працовници міністерства дати до порядку. Про Словеньску
філмову творчость бы єм хотів на будучій
рік вычленити аж 150 міліонів корун, што
є двараз тілько як того року.
2. Самособов, же чітателів нашой
русиньской
періодічной
пресы інтересують передовшыткым пріоріты Міністерства култура
СР під Вашым веджінём, а то главні
в сфері фінанцованя розвоя културы
народностных меншин на Словеньску. Думате собі, же тото фінанцованя
дотеперь было достаточне, обєктівне,
транспарентне?

– Не буду в тім ділі ревідовати рішіня
мого предходці. Самособов, буду підпоровати културу народностных меншин,
їх проєкты, але мусять сповняти пожадованы крітерії і будеме веце дбати о
то, кому суть проєкты адресованы, і на їх
резонанс в рамках даной меншины – ці
сповнили свій ціль. Плануєме в бівшій
мірі реалізовати тзв. проґрамове приділёваня дотації на веце років допереду,
абы окремы інштітуції, котры розвивають
културу народностных меншин, не мусили жыти в страху, ці каждый рік з
успіхом выбоюють свої пінязі. Кедь
буде проєкт добрый, будуть мати
ґарантованы пінязі, наприклад, на
три рокы допереду.
3. Уважуєте о конкретных змінах
в тій области іщі до кінця того року?
Котры бы мали наслідовати в будучім предволебнім році? Не мали бы
ся тоты зміны, окрем іншого, тыкати
ай персоналного обсаджіня Вашого
резорту і іншого приступу дакотрых
працовників, у котрых сьме даколи
мали чутя, же на „їх при роботі отравуєме“ своїма жадостями о высвітліня,
ці просьбами о одборну поміч.
– Плануєме прінціпіалны зміны в
ґрантовім сістемі, того часу на міністерстві ся веде діскусія к тому вопросу. Уж
при наступі до функції єм выголосив, же
зроблю ай орґанізачны зміны. Также од
1. юла 2005 забезпечує ход уряду новый
заместнанець – Карол Корінтуш, котрого
председа Уряду про штатну службу на
пропозіцію міністра дочасно – аж до
скінчіня конкурзу на уведжене місто
– выменовав за ведучого служобного
уряду. Подобно до функції были менованы ґенералны діректоры трёх секцій,
котры до скінчіня конкурзу будуть рядити
окремы секції. На челі секції културной
дідовизны є Владімір Червеняк, секцію
уміня рядить Мартін Машек а секцію
стратеґії і меджінародных односин веде
Андрей Змечек. В ґрантовых комісіях ся
(Закінчіня на 3. стор.)

ДАЛШЫЙ ДОРОГОЦІННЫЙ
КАМІНОК КУ ЗВІЧНІНЮ

(Одкрыли памятну таблу Александрови Бескидови і ёго братам в Абауйсантові)
19. юла 2005 року в мадярьскім містечку Абауйсантові Боршод-АбауйЗемпліньской жупы, яке ся находить 50 кілометрів од Мішколця, під земпліньскыма верьхами, была меджінародна научна конференція на тему: „ЮДр.
Александер Бескид, віцеґубернатор Підкарпатьской Руси в 1938 р., і
далшы знамы особности з роду Бескидовых і їх културно-освітна і сполоченьска робота меджі Русинами за першой ЧСР.“
ЮДр. А. Бескид ся народив 15. януара 1887 році в Абауйсантові, де ёго
отець Александер в тім часі быв священиком (1885 – 1898), скады одышов до
Леґнавы, Старолюбовняньского окресу, де діяв аж до своёй смерти. В 1912 –
1919 році ЮДр. А. Бескид быв школьскым іншпектором в Дебреціні, а по взнику
першой ЧСР робив на країньскім уряді в Ужгороді скоро аж до роспаду републікы. Много робив в области освіты, церьковной і културной сферы. В 1938 році
ся став – як першый Русин – віцеґубернатором Підкарпатьской Руси.
Меджінародну научну конференцію в роднім місті А. Бескида зорґанізовали:
Русиньскый научный інштітут в Будапешті на челі з ёго діректором Др. Тібором
Міклошом Поповічом, Общество Будителі і Парохіалный ґрекокатолицькый
уряд в Абауйсантові, у сполупраці з заступительством містечка під веджінём
бурґмістра Золтана Шолтеса.
Конференцію, на якій взяла участь шырша громада домашнёй і загранічной
публікы, отворив єй ґарант Др. Тібор Міклош Поповіч. Слово дав о. Ференцови
Євицькому, ґрекатолицькому парохови міста, якый говорив о домашній церьковній історії, підкреслюючі традіції выходного обряду на споминаній теріторії.
Притомный на акції заступця бурґмістра подяковав за зорґанізованя акції у
Абауйсантові, вдяка чому місто собі кус припомянуло вызначны моменты з
недавной історії, звязаной з Русинами.
На конференції з приговорами выступили Мґр. Гавриїл Бескид, председа
Руського клубу – 1923 в Пряшові, Др. Андрій Байза з Русиньского выскумного
інштітуту в Будапешті, Мґр. Александер Зозуляк і ПгДр. Марія Мальцовска.
Каждый з выступаючіх вніс нове світло до выскуму Бескидіады, конкретно к
тым особностям, якы ся записали до културной, церьковной і літературной
історії Русинів. Інтересно было слухати выступ єдного зо сучасных потомків
той вызначной фамелії Гавриїла Бескида, якый ся, головно заміряв на родостром по своїм дідови Александрови, говорив о своїх стрыках – Николаёви,
Александрови і Корнеліёви, і о своїм отцёви Евґеніёви, якый ся народив
тыж в Абауйсантові.
З главном рефератом під назвов Муж на своїм місті (в скороченій подобі
го публікуєме в тім чіслі новинок), выступив ПгДр. Станіслав Конєчні, к. н.,
історік Сполоченьско-научного інштітуту САН в Кошіцях.
По скінчіню научной конференції ся одбыла Служба Божа в містній Ґрекокатолицькій церькви Вознесенія Хрістового, де в обряді сьме чули, окрем
мадярьской одправы ай вступы в церьковнославяньскім языку, што было дуже
приємно. Проповідь, яку прочітав о. Ласло Белме, ся вызначовала почливостёв ку о. Александрови Бескидови, якый скоро 14 років быв душпастырём про
ґрекокатолицькых вірників в Абауйсантові. В службі взяли участь і такы священици, як: Ференц Євицькый, Янош Горняк, Др. Денеш Патрашевіч, Ласло
Аббад, Янош Мункач.
За участи церьковной і світьской громады Службі Божій в прекрасній оріховій алеї на фасаді парохіалного дому была одкрыта памятна табла Др.
Алексадрови Бескидови і ёго братам Евґеніёви і Корнеліёви.
По скінчіню святочных церемоній была в културнім домі дружна бісіда, споєна із скромным погощінём. І кедь словеньска делеґація, окрем Г. Бескида мала
проблемы з мадярчінов, порузуміли сьме ся, дякуючі приятельскій атмосфері,
а главно хосенному ділу, што было в Абауйсантові зроблене, т. є. одкрытя споминаной таблы. То є далшый цінный камінок до мозаікы звічніня русиньскых
особностей, якы сьме в минулости мали.
М. МАЛЬЦОВСКА, фоткы А. Зозуляка
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РУСИНЬСКА СУЧАСНОСТЬ

БУДЕ ЖУПАНОМ ПРЯШІВЩІНЫ РУСИН МУДР. ПЕТРО ХУДІК?!

Другый волебный період
бы ся му „зышов“

НАРОДНЫ НОВИНКЫ 29-34/2005

РОДНЕ СЛОВО – ТО ПРЕСТИЖ
Родичі, дайте своїм дітям можность

Минули ся два місяці літніх вакацій і мы стоїме
на порозі нового школьского року 2005/2006. Істо
каждый з нас собі кладе вопрос, якый тот школь„Єм радый, же єм ся дістав до економікы. Тадь шпыталь в Сабінові єм скый рік буде і што принесе.
Єдно є істе – про каждого з нас прибудуть новы повинодовздавав плусовый, Шпыталь з поліклініков в Пряшові єм перевзяв з довгом 60 міл. корун, а о два рокы быв плусовый. Інше то было на Крайскім уряді ности, основов якых є поміч і порозуміня в інтеракції шков Пряшові. Тогды єм не мав добры чутя. В шпыталю єм видів конкретну лярь – учітель – родич, і навспак.
Самособов, же новый школьскый рік отварять двері і
роботу, а ту, на уряді, єден проблем ся вырішив, а далшы три ся нагромадиновым перспектівам. Єднов з них є і выука русиньского
ли. Теперь уж єм скусенішый, а може і розумнішый“ – зачав повідати при нашій
языка і літературы, де школярі мають можность научіти
стрічі МУДр. Петро ХУДІК, якый свій білый докторьскый плащ вымінив за „уніформу“ ся чітати і писати азбуков, а через ню близше спознавати
урядника наперед на пості предносты Крайского уряду в Пряшові, пізніше председы нелем свій материньскый язык, але і културу а тыж істоПряшівского самосправного края. Кебы го народ зволив за председу Пряшівского рію своїх предків.
самосправного края другыраз – дістав бы шансу докінчіти то, што зачав. Сам гварить,
Можность ту є. Уж девять років є така можность (бо
же волебный період бы мав быти пятьрічный. А функціонарь бы мав фунґовати лем так довго ся русиньскый язык учіть), лем велика шкода,
два волебны періоды, бо кебы там побыв довше, дістав бы ся до стереотіпу, што не же за такый релатівно довгый час не каждый з нас, Русиє на хосен діла. А за два волебны періоды стачіть войти порядно до проблематікы і нів встиг собі тото усвідомити.
Як учітелька русиньского языка часто ся звідую, докы
вырышити проблемы, якы, може, дотеперь ся виділи нерішимыма.
але повісти, же правомочности пред- іщі буде треба чекати, покы ся нашы Русины-родичі спаседы суть барз обмеджены. Панує мятають. Дослова ся їм нукать скарб, а не вшыткы го
много неясностей в штатній справі. принимають. (Не видять го, або о не хочуть видіти?!)
Што може потім повісти обычайный
чоловік? На якый уряд має іти і што
має глядати? Як презідент републікы,
так і жупан має велику выгоду – суть
прямо волены людми. Не є то партійВ рамках раціоналізачного процесу в школстві, котрый ся зачав
на, ани посланецька номінація, і зато минулого школьского року і котрый є частёв реформы міністра
треба одповідати перед людми.
школства СР Мартіна Фронца, сьме ся стали свідками значного убытку
Істо, же могли бы сьме в розговорі про- школ (минулого року їх заникло понад 200, роботу так стратило понад
довжовати о тім, як ся нашли 44 міліоны 3 000 учітелів і педаґоґічных працовників). Заник школ (переважно
корун на премії учітелів в минулім році, малокласных) не минув ани русиньскы села. Не было то добре рішіня
а теперь ся зась глядають можности, як про вшыткых, бо зась потерпіли лем тоты найслабшы – діти зо соціално
бы найти 50 міліонів корун на тото саме,
слабшых родин мусять доходити до школы мімо свого села, не бісідушто є красна бісіда. Она є тісно повязана
з надходячіма вольбами, якы будуть ючі уж о занику якой-такой формы културного жывота по малых селах,
в септембрі т. р., в якых і МУДр. Петро носителём якого была якраз школа. На другім боці, векшы школы собі
ХУДІК зась кандідує. Як сам гварить, хоче поліпшыли, бо з прибытком школярів із заникнутых навколишніх школ,
зістати при земли і робити так, як дотеперь грошы ся пересунули до їх касы, дакотры ся такым способом дістали
▪ Председа Пряшівского саморобив. В тім видить філозофію цілой своёй до высшой катеґорії, што іщі веце зліпшыло їх фінанчну сітуацію.
До ґрупы тых щастливішых ся рахує і камюньска ОШ в окресі
передволебной кампані.
справного края – Петро Худік,
Треба повісти, же Петро Худік ся нерад Стара Любовня. Но діректорка школы, ПаедДр. Ольґа ҐРЕҐОВА, є
якый мать русиньске коріня.
превказує на верейности, не рад ся проду- реалістка:
Яка была властно путь Петра Худіка на цірує поперед масами, радше сі конкретно
– Добрым кроком было, же ся школа перед трёма роками стала
пост жупана Пряшівского самосправного поговорить з людми ці вже в Снині, або правным субєктом, бо фінанції ідуть адресно, допереду знаме, з яков
края?
у Старій Любовни, ці у Свіднику. Чує ся сумов можеме раховати. Наша школа собі приліпшыла, бо подля
– Была то довга і інтересна путь там добрі. Як рыба у воді. Знате чом? Бо новых крітерій фінанцованя сьме ся дістали до ліпшой катеґорії.
– говорить сімпатічный, чорнявый там ся му озывать голос кровли. Петро
Хоць барз выскаковати не можеме, предці є то ліпше, як в минулых
з выразныма чертами важной твари Худік є чоловік нашок кровли. Є Русин.
председа Пряшівского самосправного Отець походив з Нижнёй Полянкы, а мати роках. Наприклад, лем на капіталовы выдавкы, кедь дістанеме на
краю МУДр. Петро Худік. Моя професія із Шамброна. За свій корінь ся ніґда не єдного школяря 150 корун (в сучасности до той школы ходить
є доктор, а рішіня іти до політікы, не ганьбив, скоріше ся ганьбить за то, же не 199 школярів), маме з чого робити холем меншы реконштрукчны
йти до політікы, єм зважовав на пере- знає бісідовати по русиньскы. (Не знаме, де роботы, котры школа потребує як сіль, бо мать уж свої рокы,
ломі 1995/96, кедь єм быв діректором ся стала хыба, бо ёго брат, о вісем років – конштатує О. Ґреґова.
Так ся Камюнчанам подарило минулого року оправити 4 тоалеты,
Шпыталю з поліклініков в Пряшові, старшый – знає. А властно, кедь чоловік
якый быв найвекшым шпыталём што хоче, нич не є страчене – позн. М. М.). Якым того року уж докінчіли оправу вшыткых. Жытелі села помогли нелем
до чісла постелей на Словеньску. Мав способом хоче помагати своїм людём?
роботов, але по выголошіню збіркы і фінанчно, за што пані діректорка і
єм тогды 35 років, а дістав єм понуку
– Хочу подяковати якраз Русинам, тов формов хоче вшыткым подяковати. Ту помогло і містне польногосстати ся чоловіком з компетеція- якы ня волили у вольбах, было то еві- подарьске дружство, і краяне з Америкы, котры дали на оправу 1 500
ми, наділеныма владов, на приправу дентне там, де жыють Русины. Ідеме талярів. Так ся назберала солідна сума, за котру діректорка могла
зряджіня Пряшівского краю, яку єм до Европы, маме заступліня в Бруселі, накупити ставебный матеріал і пустити ся властныма силами до
спочатку не міг акцептовати, бо єм контакты з многыма країнами, але все реконштрукції.
думав зістати вірный свому лікарь- є інтересна дорога на Україну або до
– Ціла реконштрукція нас стояла коло 160 тісяч корун, намісто
скому посланю. По тримісячній павзі Руська. Мам барз інтересны стрічі в 900 тісяч, котры бы сьме заплатили ставебній фірмі, – высвітлять
з восьмох пропонованых кандідатів Бардіёві, в Меджілабірцях, в Снині, в
єм ся став єден з найліпшых. Потім Старій Любовні, де суть барз добры пані Ґреґова.
І так вызерать реаліта фінанцованя школ, наперек тому є то холем
єм быв выменованый за предносту люде, а дали бы вам тото посліднє,
Крайского уряду в Пряшові. По пар- што мають, кедь прийдуть на то, же яке-таке зліпшіня в порівнаню з минулым рокам. Но візія до будучносламентных вольбах в 1998 року, єм чоловік ся о них старать і має добре ти не є ружова. Посткомуністічны будовы школ суть россяглы а чісло
быв одкликаный з посту крайского сердце. А тото не є інде. То уж не є за школярів ся з рока на рік знижує. Єдна зима при темперованю цілого
обєкту камюньской школы стоїть понад пів міліона корун. При чіслі
предносты. Быв то барз тяжкый час, Браніском. Я ся чую єден з них.
кедь ГЗДС, котрого єм быв членом, не
Все єм мала решпект перед докторами, 199 школярів ся то як-так дарить, але при знижіню на 150 школярів,
было в ласці.Тогды єм сі повів, Петре, а брала єм їх як докторів нелем тіла, але і што буде реалным у 2010 році, то уж буде проблематічне. Пані
та ты нич злого не зробив, мусиш душ. Пан Худік мі такый припадать, бо не є діректорка собі усвідомлює, же фінанції на ход школы міністерство
людём доказати, же не вшытко є лем політіком, але на людей, на їх потребы школства ледва забезпечує, але на єй розвиток треба глядати іншы
так, як ся видить. Зістав єм в ГЗДС, ся позерать ай як доктор душ. Не надарьмо можности, бо школа не може надовго лем пережывати. Істы можности
а в році 2000, в марцу, єм ся став ся народив в суботу, як сі желала ёго мати. дають проєкты на основі котрых мож здобыти грошы з Еврофондів,
крайскым председом ГЗДС. Самособов (Хто ся народить в суботу, буде доктором Камюнчане мають шансу зарядити ся до сіті народностных школ
в році 1998 єм кандідовав до Народной – позн. М. М.). Є то красный молодый хлоп, з выучованём русиньского языка тым веце, же в данім аспекті
рады Словеньской републікы. Стало народженый в суботу, в 1961 році, є док- хотять помочі тыж краяне з Америкы і Канады. Реаліта в селі є але
ся так, же пан посланець Злоха вмер тором, лем шкода і ёму, і матери, же в тій
така, же в Камюнчанах іщі все резонує недавна минулость, кедь
на мозґову мертвіцю кінцём авґуста, професії не робить. Снажить ся мати про
а я 5. септрембра зложыв обіцянку людей порозуміня. Ясно, же не каждому ся в школі учів україньскый язык, котрый быв презентованый як їх
посланця Народной рады Словеньской впаде на дяку, але така уже є людьска материньскый язык.
– Україньскый язык ся ту перестав учіти іщі перед револуціёв,
републікы, а так єм ішов до тых волеб. доля. І ку Петрови Худікови не была все
Кедь єм выграв вольбы, та єм ся вздав щіра. Видно смуток в ёго очах, якого ся – конштатує заступкыня діректоркы Мґр. Марія ШКВАРОВА. Імпулзом ся
функції посланця НР СР. Также тота не може ніґда збавити. Докоповали сьме
путь была довга, терниста і барз ся правды. Вмерла му дуже маленька
інтересна. Чоловік ніґда не може повіс- сестрічка, позад котрой ся народив. Стала
ти, што буде о пару років робити. То ся траґедія і в ёго родині. Вмер му штиріПослідня юнова субота была про жытелів малого села коло Бардіёва
єм досправды не знав у 1992 році, кедь тыжднёвый сын Петрик. Радость му але
єм вступив до політікы.
робить уж доросла дівка Діана, яка ся того – Андріёвой необычайным днём. А нелем про сучасных жытелів, але
Пообзераня ся дозаду – на досягнуте року стала Міс Земпліньска Шірава, і три- і про родаків – Андріёвчан, котрых староста позвав до родного села,
і недосягнуте в припаді молодого, доста- надцятьрічный сын Якуб. Часто як добрый святковавшого 650 років своёй першой письмовой інформації. Так
точно вызброєного новыма жывотныма сын бісідує із своёв мамов. Недавно вєдно ся до дому културы зышло коло 250 людей, жебы собі припомянути нелем
скусеностями політіка, в каждім припаді были в Старій Любовні, де быв за участи тот округлый юбілей, але і рокы прожыты в селі, припомянути собі своє
значіть ёго жаль над тым, же не може Монс. Яна Бабяка посвяченый монастырь коріня, котре нас все буде звязовати з родным краём, з людми, з котрыма
выконовати лікарьску практіку. Не може редемторістів. – Мати ся там чула барз сьме вєдно выростали і котры ся меншов ці векшов міров стали сучастёв
так зробити, кедь хоче докладно робити добрі, – додає люблячій сын Петро.
єдной етапы нашого жывота.
то, што робить. Роль жупана му нелемже
Ласка, ненависть, зависть, траґедія
Нетрадічне свято ся зачало святов літурґіёв в ґрекокатолицькій
пасує, але він то ай знає робити. А кедь – то вшытко чоловіка докаже позначіти, церькви за участи многых священиків, меджі нима і тых, котры в минулости
свою „докторину“ барз любив і хотів пома- але і к доброму сцілити. Мусить быти служыли в Андріёвій – отців духовных В. Цапцары, О. Борзы і сучасного
гати людём, о чім свідчіть факт, же намісто особностёв, абы не впасти, але крачати отця духовного С. Ялчака, котрый прикладно зорґанізовав духовну часть
того, абы наступив за секундарного лікаря далше. Пан доктор Петро Худік того переославы. Єй сучастёв было і целеброваня святой літурґії Владыком Я.
на травматолоґії в Міхаловцях, наступив жыв немало: смерть отця, малого сыночка
за обводного лікаря до Яровніць. Жаль, не Петрика, одкликаня з функції крайского Бабяком, котрого вірници привітали з великым потішінём. По святій
може сі доволити дві посланя нараз, бо так предносты... Мав много камаратів, а зразу літурґії наслідовав офіціалный проґрам в домі културы, де притомных
чінять лем ділетанты. Волічі ся підписали никого. Зістали му властный розум, чувства привітав староста і орґанізатор цілой акції Владимір Фріцькый. У своїм
під ёго далшу карьєру в першых вольбах ку каждоденному пулзу чоловіка, якый ся вступнім слові вказав на розвиток села за послідні рокы і на факт, же село
до высшого теріторіалного цілку, кедь над не заставлює, але жене жывот допереду. ся зачало розростати о новых жытелів, котры ся ту збудовали.
К найемоціоналнішым частям свята бесспорно належало выступліня
паном Копчаком выграв о 232 голосы (пан А тоты такзваны камаратя? Де ся поділи?
доктор ся радує і гварить, же то были Руси- Пропали ся може під землю, скады їх не ґенераль-маёра Яна Лацка, котрый уж є на пензії, але на стрічу родаків
ны, якы му помогли выграти).
видно. Найдуть ся новы, намного силнішы пришов із своёв женов аж з Братіславы. Андріёвчанам ся пригварив по
– Думам сі, же єм добрі вырішив, характером, якы підтримлють своїма голо- русиньскы, заспоминав на часы, котры прожыв в Андріёвій. Хоць уже
і зробив єм много про тото, абы єм сами молодого, але скусеного старонового перешло понад 50 років, як одышов зо села, неперейде день, жебы собі зо
положыв роботу Пряшівского само- жупана МУДр. Петра Худіка. Пан доктор женов не спомянули на родне село. З родаками ся розлучів по воєньскы:
справного края в рамках функції вшыткым людём доброй дякы допереду – Андріёвчане, поздравує Вас ґенераль-маёр Ян Лацко.
председы на высокый ступінь. Треба щіро дякує.
М. МАЛЬЦОВСКА
Незабытный слід у жывоті Андріёвой зохабили довгорічны учітелі

Вдяка і честь вшыткым тым родичам-Русинам, котры
свою дітину на выуку русиньского языка і културы приголосили. Але што з великым процентом остатніх, котры
то не зробили?
Часто ся мі стає, же ку мі прийдуть школярі з тым, же
они бы на русиньскый язык ходили, але мама (нянё) так
не хоче. Што ту додати? Просто – смутне. А іщі смутніше
буде, кедь о пару років діти, котрым было родичами одоперте право учіти ся в школі свій материньскый русиньскый язык (якый парадокс!), на властній скорі закусять
силу того гендікепу, і ясно, же вину будуть класти на
властных родичів.
Ці потім такого родича не буде трапити сумліня. Ці ся
не буде ганьбити перед властным дітваком?
Дорогы родичі! Не хочу никого поучовати, але холем
ся задумайте над моїма словами. Кедь вам холем кус
лежить на сердцю освіта вашой дітины (вірю, же так то
є), приголосьте єй на годины русиньского языка і културы.
Вірьте, же раз вам буде за то дяковати.
Івета МЕЛЬНИЧАКОВА, учітелька
русиньского языка і културы, Меджілабірці

Мають Русины в Камюнці інтерес о народностну школу?
стала інформація в новинках, де редакторка омылом конштатовала,
же в Камюнці є україньска школа (што значіло, же ся там учіть нелем
україньскый язык, але і другы предметы по україньскы – позн. ред.).
Тото двигло Камюнчан на протест, і так ся перестав учіти
україньскый язык цалком.
Зато суть Камюнчане опатерны і в звязи з русиньскым языком
і резервованы ку воросу народностной школы. Переважує лоґічна
економіка – жыють на Словеньску, зато бы їх діти мали знати язык штатный а при мінімалных можностях роботы векшина молодой популації
одходить за роботов до анґлоязычного світа – словенчіна і анґліцькый
язык ту мають пріоріту. А тот материньскый ся презентує переважно

▪

Заступкыня діректоркы Мґр. Марія Шкварова з
діректорков Основной школы в Камюнці ПаедДр.
Ольґов Ґреґовов у бісіді над розвитком популації в їх
селі за послідніх десять років. Зменшіню єй кількости
треба приспособити і ход школы, не знижуючі притім
уровеня учебно-выховного процесу.
фолклором і домашнёв комунікаціёв меджі членами родины. Властно,
фолклорны традіції суть найсилнішым, а може єдиным ідентіфікачным
знаком русиньской популації, котра жыє в Камюнці. Свідчіть о тім і
посліднє списованя людей. Векшина Камюнчан ся приголосила ку
іншій, переважно словеньскій народности (1 125 жытелів з цалкового
чісла коло 1 400 жытелів), і кедь треба повісти, же в порівнаню з роком
1991 наросло чісло Русинів у Камюнці з 92 на 237. І тото є позітівне.
Староста села, Інж. Николай МЫТНИК, є в тім аспекті оптіміста.
Вірить, же в Камюнці ся наісто найде холем шестеро дітей, што є
мінімалне чісло на заведжіня годин русиньского языка і културы, на
якых бы молода ґенерація Камюнчан зачала спознавати історію свого
народа, розвивати народностну свідомость цілено і в далеко шыршых
інтенціях, як лем фолклорных.
Але тото залежить лем од них самых, ку якым годнотам будуть
вести своє потомство. Най тогорічны ославы 690 років взнику села
будуть про Камюнчан імпулзом на задуманя – яков путёв у далшім
розвитку села ся выберуть дале, бо історія їм нукать нову шансу на
властну достойну путь, шансу быти самы собов а не все лем кымесь
другым. А тота шанса ся не мусить повторяти.
Кветослава КОПОРОВА, фотка авторкы

- Андріёва святковала юбілей -

– манжеле Федоровы. Пані Федорова за себе і свого мужа подяковала
вшыткым Андріёвчанам, же їх прияли до села, в котрім могли жыти,
творити, выховлёвати свої діти і заєдно молоду ґенерацію Андріёвчан.
З великов радостёв заспоминали на рокы прожыты в роднім селі Ян
Фріцькый, бывшый плуковник Чеськословеньской армады, Ян Бенё,
котрый довгы рокы робив на полі културы і теперь жыє у Стразьскім,
Михал Бенё, котрый пришов аж з Дєчіна, але і бывшый член Пульсу
Михал Забавскый, учітелі на пензії Осиф Петруш, Ян Чеґінь, котры собі
заспоминали і на тых, што уж не суть меджі нами – Яна Мачея, довгорічного старосту села, Я. Клебана, В. Ґулу ці Я. Петруша з Остравы...
Споминали і на тых, котры із вшелиякых прічін не пришли на стрічу – Яна
Симка, крайского прокуратора в Кошіцях ці Михала Потічного, крайского
судцю в Брні, котры ся не одвернули од краянів, кедь было треба помочі.
Добре мено Андріёвій роблять і молодшы, котры ся роспорошыли по цілім
Словеньску – В. Малик, діректор поліцайного збору в Кошіцях, учітелька
Марта Маркова, котра жыє у Братіславі, Ян Боржік, окресный прокуратор
в Бардіёві, Мірослав Мачей, предноста Містьского уряду в Бардіёві...
Святочне пообідя сприємнило выступліня свідницького фолклорного
колектіву Маковіця, по котрім забава продовжовала аж до білого рана.
– Стріча сповнила свій ціль, – сконштатовав староста В. Фріцькый,
– по многых роках ся зышли краяне, котрых жывотны осуды завели
далеко од дому, але сердцём навсе зістали вірны Андріёвій. Хоче ся
додати, же такы стрічі не зістануть лем на уровни носталґічных
споминів на минулость, але, вірю, принесуть хосен про сучасну Андріёву
і в перспектівнім горізонті.
Мґр. Кветослава ЧУЛАКОВА,
участнічка стрічі, андріёвска родачка
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РУСЬКЫЙ ДІМ • ІСТОРІЯ • КУЛТУРА

Руськый дім може уж не буде лем про „еліту“?
Так бы сьме могли повісти по 30. юні 2005, кедь тот
дім на Главній ул. ч. 62 перевзяв новый выбор Руського
клубу – 1923 на челі з новым председом Гавриїлом Бескидом. Дотеперь Руськый дім быв закрытый про шыроку
русиньску громаду, счасти зато, бо ся реконштруовав, але
счасти прото, же члены бывшого Руського клубу – 1923
як справцёве Руського дому твердили, же тот клуб є про
„еліту“, не про каждого Русина, хоць первістна ідея того
дому є діаметрално іншака, Руськый дім быв купленый
зато, жебы служыв вшыткым Русинам (нелем якійсь „выдуманій еліті“), бо пінязі на купліня дому дали многы лем з
тым, же буде домом Русинів на Пряшівщіні!
У спомянутый день старый председа Руського клубу
– 1923 Штефан Секерак не хотів передати ключі новому
председови Руського клубу – 1923 Гавриїлови Бескидови,
як рядно зволеному председови на громаді, котра была
9. апріля 2005 у Пряшові і де были схвалены вшыткы
потребны документы, меджі нима і новы Становы
Руського клубу – 1923 у Пряшові. Тоты становы на Міністерстві внутрішніх діл СР были рядно зареґістрованы,
і на основі того новый председа вымагав од старого
ключі од Руського дому. Але тот їх не хотів дати, же
то му не доволює рішіня старого выбору РК – 1923 і то,
же цілый спор подав на Окресный суд у Пряшові. Лемже
преуказати ся „предбежным“ судным рішінём о тім не міг,
лем потверджінём, же діло подав на суд. Также в праві
быв новый председа як штатутарь, і так їднав: вступив до
просторів Руського дому, до котрых жадали вступити притомны як члены нового выбору РК – 1923, так і рядовы
члены того клубу. Но старый председа тото не доволив,
также народ не мав право вступити до Руського дому, де
ся на пару років уж „забетоновала лем еліта“ – старый
выконный выбор РК – 1923 на челі з председом і носителём
різных фукцій того клубу в єдній особі – Ш. Секераком.
Теперь ключі од Руського дому, окрем канцеларій, де
мать свої річі і документы Ш. Секерак, суть в руках нового
председы РК – 1923 Г. Бескида і тот буде приступати ку

далшым ділам подля рішіня нового выбору, самособов,
буде решпектовати і рішіня суду. Але дотогды він хоче
зробити вшытко, жебы просторы Руського дому были
штонайскорше приступны вшыткым Русинам і жебы 1.
октобра 2005 ся у великій салі того дому зреалізовав
научный семінарь ку 110. річніці Пряшівской півцёучітельской семінарії і к 80-річному діятельству Руського
дому в Пряшові. Віриме, же потім буде множество акцій у
тім домі - про Русинів і про остатні народности, бо інакше
то дале буде „мертвый дім“. Меджі тым ся роблять різны
обштрукції з боку старого выбору на челі з ёго председом,
але, віриме, же то діло марне і же дім буде в руках тых,
котры го хотять одкрыти про Русинів, про котрых быв
купленый!
Інтересным історічным фактом є, же скоро в тім самім
часі ся рішала судьба Русинького народного дому
в Ужгороді, котрый є маєтком Културно-освітного
общества А. Духновіча в Ужгороді. В тых днях была
скликана громада, на котрій быв зволеный тыж новый
выбор на челі зо староновым председом – Людвіком
Філіпом. Але што найглавніше, же Общество підписало
договор з меценашом Штефаном Чепом о фінанцованю
реконштрукції того дому, по якій бы ся мав стати
репрезентатівнов інштітуціёв в културно-народностнім
жывоті Русинів на Підкарпатю і мав бы так само
належати і служыти досправды Русинам, але і іншым
народностям, якы бы собі ёго просторы пронаїмали на
конкретны акції. Мали сьме щастя, же 13. юла 2005 сьме
могли быти в Руськім народнім домі, котрый в минулости
ніс мено нашого будителя – А. Духновіча, і виділи сьме, же
будова є просторна, але чекать ю много оправ в рамках
реконштрукції.
Также наконець, по вшыткых періпетіях і закінчіню
рекоштрукцій обидва домы віриме, же будуть служыти
свому цілю – розвитку културно-народностного жывота
Русинів на бывшій Підкарпатьскій і Пряшівскій Руси.
А. ЗОЗУЛЯК

МУЖ НА СВОЇМ МІСЦЮ

(З выступу на меджінародній научній конференції в Абауйсантові, споєній з одкрытём памятной таблы А. Бескидкови)
Др. Александер Александровіч Бескид, якый походив з многочленного русиньского роду Бескидів, патрить ку особностям, якы
суть барз вдячным обєктом научных аналіз, але і простой людьской оцінкы. Він быв чоловіком, котрый у своїм жывоті, в роботі і
в сполоченьскых актівностях зіставав сам собов і все робив подля
свого сумліня і чести. Жыв у добі, котра му на выужытя свого
таленту і характеру давала много можностей.
Народив ся 15. януара 1887 року в меншім мадярьскім містечку
Абауйсантові як другый із штирёх сынів ґрекокатолицького священика Александра Ґріґорьєвіча Бескида, котрый ся нескорше став
парохом в Леґнаві, окрес Стара Любовня. Штудовав в Кежмарку і
в Пряшові, але матуру успішно скінчів в Будапешті. Продовжовав
в штудіях на правницькій факулті в Будапешті, а екстерно абсолвовав тыж філозофічну факулту. Став ся доктором прав і філозофії,
теоретічно доконало приготованый на роботу у штатній сфері.
В 1912 – 1919 роках быв школьскым іншпектором в Дебреціні.
У вольнім часі ся занимав еґіптолоґіёв, з чого і публіковав в тогочасній пресі. По офіціалнім зачленіню Підкарпатьской Руси до ЧСР
ся приголосив до єй служеб. Верьхній велитель тогдышнёй воєньской справы того реґіону го в децембрі в 1919 прияв і приділив на
школьскый реферат в Ужгороді.
Хоць быв лоялным обчаном угорьского штату, роспад Ракусько-Угорьска го не заскочів. Чув ся Русином, зато вырішыв іти робити на Підкарпатьску Русь. У своїй роботі на полі справы школства
і културы, в рамках цівілной справы міг в повній мірі реалізовати
свої одборны знаня і скусености, але і добре знаня русиньского
языка і културы Русинів. В короткім часі о своїх способностях пересвідчів надрядженых, але здобыв сімпатії у вшыткых, з котрыма
і про котрых робив. Меджі підрядженыма мав авторіту, але быв
знамый як справедливый і добрый чоловік.
Робота в области освіты не была легка, бо тогдышній штат
боёвав з высоков неґрамотностёв. На Підкарпатю было до 60%
неґрамотных людей, причім меджі Русинами было їх іщі веце.
Много проблемів рішав А. Бескид як референт про културу, бо
школьскый одбор в Ужгороді справовав і діла освіты і церькви.
Окреме ся занимав аматорьскым театром. В тім напрямі, дякуючі
старостливости і стрічности при вырішованю розлічных проблемів
мав великый вплыв на ёго розвитку на Підкарпатю.
Хоць в 1923 – 1933 роках быв ґубернатором Підкарпатьской
Руси ёго стрыко Др. Антоній Ґріґорьєвіч Бескид, на карьєру свого
сыновця нияк не вплывав. Тот ся выразно анґажовав. Од року 1925
быв членом централного веджіня Общества А. Духновіча, нескорше ай членом ёго научно-літературной секції. Фінанчно підпоровав
многы русиньскы културны акції. Подаровав на ставбу Руського
народного дому в Ужгороді і на памятникы вызнамных русиньскых
діятелів, враховано памятника А. Духновіча в Пряшові.
В 1930 р. уж з тітулом верьхній радця політічной справы став ся
А. Бескид културным референтом на країньскім уряді в Ужгороді.
Як председа общества „Школьная помощ“ актівно підпоровав єй
выданя, главно учебникы і розлічны публікації про школы і културны інштітуції. Окреме ся занимав соціалныма проблемами, главно
в роках економічной крізы, котра на Підкарпатьскій Руси была
намного глубша.
Свої орґанізачны способности і соціалны чувства реалізовав
почас доволенкы країньского презідента Антоніна Розсіпала, кедь
прямо вів акцію на поміч Верьховині, яка жыла у великій біді. Хотів
з помочов предностів окресных урядів нелем забезпечіти конкретну соціалну і господарьску поміч, але ай вытворити новы робочі
місця в тім реґіоні. Веце окресів навщівив особно, абы прямо в
терені спознав сітуацію і выслухав погляды простых людей і функціонарів містной справы і самосправы. Ёго популаріта меджі простым народом росла, што впало до ока і владным штруктурам.
В 1936 році ся став А. Бескид владным радцём і барз успішно
діяв в области школства. Занимав ся проблематіков языка і проблемами націоналных школ. Хоць быв ґрекокатоликом і сыном
священика, з великов толерантностёв ся занимав ділами іншых
реліґій і сект. В тім змыслі мав особну заслугу на зряджіню православной єпархії і єпіскопства реформованой євангєлічной церькви,

хоць ку їх вірникам належало лем 20 % жытелів. Успішно помагав
при рішаню спорів в рамках чісленной жыдівской комуніты.
Надійну карьєру Др. Бескида люде приїмали з успокоїнём. Быв
першым Русином, што мав тітул владного радці. Не таїв ся своїм
русинством, але все выслухав і іншых. Діла оцінёвав обєктівно,
незалежно од нанродности і віры. Менованя за владного радцю
в ёго припаді мож розуміти як потверджіня прінціпу, же тот, хто
є добрый про народ, мусить быти холем приятельный і про владу.
Председа влады ЧСР Др. Мілан Годжа при планованій
реконштрукції уряду Підкарпатьской Руси раховав з Др. А. Бескидом ай до найвысшой функції. На розділ од іншых общественных
діятелів ся прямо не анґажовав в політічных партіях, не утримовав
компромітуючі контакты, а быв знамый як чоловік честный, робітный, скромный, быв добрым орґанізатором, знателём тогдышніх
условій жывота Русинів.
В осени 1936 р. ся зачали переговоры о практічній реалізації
автономії на Підкарпатьскій Руси, котра выплывала з меджінародных договорів Чеськословеньска а пожадовали єй вшыткы
„руськы“ і україньскы партії і ґрупы. В юні 1937 быв приятый закон,
ч. 172, котрый признавав ґубернаторови право законы ініціовати і
росшырёвали ёго правоміць в церьковных, языковых і школьскых
вопросах як і в области містной справы. Сітуація ся выострила
в 1938 році під вплывом домашнёго сепаратізму і ревізіонізму в
меджінародных односинах.
Ґубернатор Конштантін Грабарь 28. септембра запропоновав
презідентови Едвардови Бенешови як компромісну пропозіцію
менованя Др. А. Бескида до функції віцеґубернатора, што ся ай
стало 1. окробра 1938. Кедьже в тій функції зістав і Др. Ярослав
Мезнік, влада розділила їх компетенції. А. Бескид ся став де факто
першым віцеґубернатором і дістав правоміць в правній, господарьскій, културній, церьковній, медичній і ветеринарній области.
Він дозерав і на ставебництво, транспорт, домашню і загранічну
турістіку.
За пару днів ся сітуація зась змінила, кедь 11. октобра 1938
была менована автономна влада А. Бродія. По ёго суспендованю
і выменованю Авґустина Волошина за премєра, політічна сітуація
ся перехылила на бік українофільской орьєнтації, а чеськословеньска влада чім дале, тым менше на нёго мала вплыв. Далшы зміны
принесла віденьска арбітраж, котра значіла пересунутя владных
інштітуцій до Хусту, а значне посилніня націоналістічных проявів,
споєных з роботов озброєных частей і діверзных ґруп, актівностёв
емісарів чуджіх штатів і еміґрантьскых орґанізацій.
По роспаді Чеськословеньска і выголошіню Карпатьской Україны і припоїню Підкарпатьской Руси ку Мадярьску міг А. Бескид
выужыти свої добры контакты з промадярьскы орьєнтованыма
політіками, як канониками Маріном і Ільницькым, але то не зробив. Не взяв понуку премєра ґрофа Пала Телекія робити в штатній
справі у вызнамній функції. Александер Бескид то поважовав політічно некоректне, а жыв в Кошіцях як пензіста. Мадярьскы орґаны
акцептовали ёго статус бывшого віцеґубернатора і признали му
адекватну пензію. З другого боку поміг ся дістати на адміністратівны функції веце Русинам, котрым вірив, же будуть робити на хосен
людей Підкарпатьской Руси.
По ослободжіню выходного Словеньска у фебруарі 1945 ся
А. Бескид на короткый час вернув до штатной службы а то почас
перебываня чеськословеньской влады в Кошіцях, але слідуючі
рокы пережыв на пензії. Умер в Кошіцях 24. новембра 1975 р.
А. Бескид быв прототіпом высшого урядника такзваной старой
школы. Вырішив служыти обществу і робив то подля свого найліпшого сумліня. Справедливы пожадавкы обчанів все решпектовав,
споры рішав договором або раціоналным компромісом. Жыво ся
інтересовав о простых людей, часто їм помагав. В условіях тяжкого
політічного, етнічного і реліґійного жывота на Підкарпатьскій Руси в
1919 аж 1939 р. то ніґда не было легко. Доказав але акцептовати
іншы погляды, розуміти і вірити людём, не раз і тым, з котрых ідеями ся не стотожнёвав. Тото найвеце хыбує днешній політіці.
ПгДр. Станіслав КОНЄЧНІ, к. н.,
Кошіці
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Новый міністер културы ...

(Продовжіня з 1. стор.)
тыж вымінило 15 особ. Думам, же ход міністерства ся ай ту значно зефектівнив, я сам
выжадую індівідуално приступати ку каждій жадости ці просьбі о высвітліня.
4. „Народны новинкы“, котры выходять уж 15. рік, в тім малім юбілейнім році
по 14 роках штатной підпоры на рік 2005 зо штатной дотації не дістали ани коруну,
што чітателі і передплатителі тых новинок беруть як акт ліквідації єдиных повноазбучных русиньскых новинок на Словеньску. Не помогли протестны письма
окремых чітателів і довгорічных передплаттителів, ани представителів розлічных русиньскых інштітуцій, ани протестна петічна акція протів необєктівному,
несправному а главні неодборному рішіню одборной комісії МК СР про русиньску народностну меншину на Словеньску. Хоць тота є лем порадным орґаном
міністра, але в данім припаді вышло так, як кебы мала, або дакотры єй членове
мають, бівшу міць як міністер. Або, про Вашого предходцю было може найлегше
одкликати ся на пропозіцію комісії. Зато бы нас інтересовав Ваш незаінтересованый погляд на тот проблем, кедь в листі Світовому конґресі Русинів зо дня 30. 6.
2005 пишете: „Зоставлёваня комісій ся діє подля обєктівных крітерій, жебы ся
тым ґарантовала транспарентность і незаінтересованость при розділёваню
фінанцій“. А праві про нашых чітателів, передплатителів і сімпатізантів, членів
петічного выбору, котры послали міністрові културы выше 800 підписів неспокійных Русинів, ся тота незаінтересованость здає быти лем фразов, бо прінціп
заінтересованости векшины членів одборной комісії была наймаркантніша – ішло
а іде о ліквідацію конкуренції, т. зн. нашых періодічных выдань, котры мають
скоро 15-річну традіцію опротів нецілій 2-річній традіції новых новинок INFOРУСИН! Подля Вас є такый поступ справный а голос скоро 800 Русинів Словеньска
важить менше, як пропозіція 5-членной одборной комісії про русиньску народностну меншику в ролі порадного орґану?
– Повторям, же рішіня мого предходці не буду в прінціпі оцінёвати або ревідовати.
Што ся тыкать споминаного періодіка, з радостёв бы сьме про будучность становили
правила про тзв. автоматічну підпору. Наприклад, кедь періодікум буде мати становеный наклад, ясне заміряня, чісло сторінок і, самособов, передплатителів
ці продайность, так по сповніню такых крітерій дістане автоматічну підпору. Тым бы ся мала підпора ай новинок з области културы народностных меншины
зобєктівнити і выгли бы сьме ся так высше спомянутым проблемам. Жебы сьме зістили
обєктівну сітуацію окремых періодік про народностны меншины, зробили сьме россяглый моніторінґ вшыткых новинок і часописів посередництвом дотазника. Ёго выслідкы
працовници міністерства того часу сумарізують.
5. Кедь говориме о рішінях ці точніше о пропозіціях про міністра з боку членів
одборной комісії, предпокладаме, же членове такых комісій суть одборници в першім ряді зо сферы културы. Очекує ся, же пропозіції членів такой одборной комісії
будуть выходжати зо сучасных реалных потреб културно-народностного жывота
конкретной народностной меншины, враховано – русиньской. Зато як парадокс ся
нам здасть, кедь на челі одборной комісії про русиньску міноріту стоїть працовник поліції з одборным замірянём на інформачны сістемы. Ці і як плануєте рішати
вопрос одборности членів такых порадных орґанів?
– Єден працовник комісії о судьбі того або іншого проєкту не вырішує сам. Рішіня „за“
або „протів“ є все выслідком голосованя членів комісій. Процес одкликованя і кооптованя
новых членів комісій уж быв на міністерстві културы скінченый. Діректоры окремых секцій мі предложили пропозіції, котры єм акцептовав. До зложіня комісій єм не засяговав.
Як уж єм спомянув, в окремых комісіях дішло цілково к 15 змінам. Але в ґрантовім сістемі
на рік 2006 ся рахує з тым, же векша одповідность з погляду одборного, обєктівного і
незаінтересованого приступу буде положена на окремы секції МК СР.
Як видите, пан міністер, проблемів лем в єдній народностній меншині (русиньскій)
є велё, а што в іншых? Также Вас чекать нелегка робота, часто поставлена на рішінях
„на тонкім леді обєктівности“. Прото Вам желаме велику терпезливость а абы сьте
все мали на мысли штонайбівшу обєктівность Вашых рішінь на хосен штонайбівшого
множества обывателів, приїмателів і творців културы на Словеньску.
Розговор вів: Александер ЗОЗУЛЯК

Дітьскый табор в Калинові „Аляшка 2005“

Од 4. до 16. юла того року в Калинові, окр. Меджілабірці, ся орґанізовав дітьскый табор, в якім одпочівало высше 100 дітей в двох турнусах.
Ёго орґанізатором быв о. Франтішек Крайняк, справця Ґрекокатолицькой
парохії в Меджілабірцях. Вєдно з ним становленый проґрам табора помагало наповняти 6 священиків і пару богословців. Дітьскый табор мав назву
„Аляшка 2005“ і в тім прекраснім куті природы быв уж тринадцятый раз.
Того року меджі дітей завітав і пряшівскый Владыка Монс. Ян Бабяк і тыж
Ёсафат о. Тімковіч, ЧСВВ, василіан з пряшівского монастыря. При стрічі
з дітми мусили одповідати на множество вопросів, а главно на такы, котры
ся дотыкали їх душпастырьской роботы, особных інтересів, штудій і поглядів на проблематіку віры і жывота. В богатім каждоденнім проґрамі ся діти
занимали шпортом, турістіков і набыванём знань зо скавтьского жывота.
Частёв проґраму была і реліґійна выхова, зміцнёваня націоналной свідомости, учіня ся русиньскых народных, але і трампскых співанок, котры діти
співали коло огня.
Як ся самы діти высловили, в таборі ся чули добрі, а уж ся тішать на далшый ёго річник, котрый зорґанізує о. Франтішек Крайняк. Як сьме ся дізнали,
табор навщівила і Словеньска телевізія з камераманом Ладіславом Чікім і
режісерков Ярославов Сисаковов, якы ту накрутили репортаж до найблизшого русиньского маґазіну, што буде высыланый на СТВ 2 в септембрі.
ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

▪ Погляд на дітьскый табор в Калинові – „Аляшка 2005“ і ёго участників
у центрі (зо здвигнутов руков), ведучій і душа той парурічной традіції,
ґр. кат. парох із Меджілаборець – о. Франтішек Крайняк.
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ВЫШЛИ НОВЫ РУСИНЬСКЫ УЧЕБНИКЫ НА СЛОВЕНЬСКУ

Почас теперішніх літніх вакацій вышло
пять новых учебників русиньского
языка і літературы, котры выдав Русин
і Народны новинкы як свої 7. –11. самостатны неперіодічны выданя (або як 64.
– 68. публікації приправлены редакціёв
під таков істов назвов). Першов з них є
Русиньскый язык про 9. класу ОШ із
навчанём русиньского языка знамого
автора учебників Яна Гриба. Учебник
тот і іншы може собі обїднати кажда
дірекція школы і окремы особы у
фірмі АД РЕМ у Братіславі. Книжка
мать 128 сторінок.

Другым учебником, котрый недавно вышов, є Літератрурна выхова про 9. класу ОШ... автора
Яна Гриба, скусеного педаґоґа на
пензії з Репеёва. Публікація подає
знаня о русиньскій літературі од
зачатку ХХ. стороча по сучасность,
як і інформації о жывоті, творчости
і укажкы з той творчости векшыны
русиньскых поетів, прозаіків і драматіків. Также є інтереснов нелем
про школярів, але і авторів в ній.
Учебник тыж мать 128 сторінок.

Подобный обсяг мать третій учебник,
а то Русиньска література про 4.
класу СШ із навчанём русиньского
языка, котра тыж охоплює розвой
русиньской літературы од зачатку
ХХ. стороча по сучасность і, окрем
іншого, представлять і менше знамы
укажкы з творчости русиньскых авторів того періоду, навеце автор Мґр.
Штефан Сухый вмістив ту і текст
о трёх русиньскых літературных крітіках. Также і тота книжка інтересна
про шыршый круг чітателів, нелем
штудентів, і мать тыж 128 сторінок.

Пятов публікаціёв, але найзаважнішов, є
по десятёх роках од кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску (1995) нове выданя правил русиньского правопису – Русиньскый язык у
зеркалі новых правил про ОШ і СШ з
навчанём русиньского языка авторів
Доц. ПгДр. Василя Ябура, к.н. і ПгДр.
Анны Плішковой. Суть выслідком
дакількорічных діскузій языковой комісії
при Одділіню русиньского языка і културы Інштітуту народностных школ і чуджіх
языків Пряшівской універзіты. Правила
зачінають платити од 1. 9. 2005.

НИКОЛАЙ БЕСКИД НА БЛАГО РУСИНІВ

СТРІЧА РОДАКІВ В ДЯЧОВІ
7. авґуста 2005 року за участи містных жытелів і гостів
была стріча родаків в селі Дячов. День ся зачав святов
літурґіёв в ґрекокатолицькій церькви, де Службу Божу одправляв містный парох Михал Зорван за асістенції провінціала з
Михаловець Ярослава Штельбаського і іншых священиків, якы
мають корінь в Дячові. Божу Службу збогатив співак-Русин світового мена Серґей Копчак, родак з Дячова. Співак выступив і в
рімокатолицькій церькви.
Пообіді селом перешов кроёваный поход. Быв там і гасіцькый збор із старов „стрікачков“, дале дівчата і хлопці в містных
кроях в допроводі гармонікы, гусель і веселого співу. К ним ся
придали далшы жытелі села, гості і вшыткы притомны на святі.
Пообіді дачівскы родаци были прияты в містнім домі културы.
Людём ся приговорили о. Михал Зорван і староста села Антон
Цупрак. Привітали вызначных гостів – Серґея Копчака, оперного співака світового мена, пані Др. Івантси Пап Ференц, ПгД з
Ніредьгазы, внучку бывшого ґрекокатолицького пароха в Дячові
Юрія Тарталя, котрый там діяв в 1911 – 1922 роках. В салі было
коло 300 особ. Пару слов повів і справця рімокатолицькой фарности з Липян, пан Шостак, котрый обслугує Дячів як філіалку.
А потім ся поставив перед мікрофон маєстатный Серґей

Далшым учебником є Русиньскый
язык про 4. класу СШ... авторів дотеперішніх трёх учебників про СШ од 1. по
3. класу – Доц. ПгДр. Василя Ябура, к.
н. і ПгДр. Анны Плішковой. Ёго обсяг
на 96 сторінках творять два тематічны
округы: 1. інформації з общого языкознательства з концентраціёв на взник
і розвой русиньского языка, і 2. з области реторікы, реторічного штілу. На
кінцю того учебника є згорнутя цілого
учебного матеріалу од 1. по 4. класу
середніх школ із навчанём русиньского
языка..

Копчак, котрый росповів о своїм дітстві, о штудентьскых роках,
о своїй співацькій карьєрі, яку реалізовав по славных оперных
сценах світа, главно Америкы. В ампліоні зазвучав могутный
голос Серґея Копчака, якый заспівав урывок з оперы Боріс Ґодунов. Зато Маестра обдаровали і дали му Цертіфікат родака, з
правами і повинностями, же буде ходити на доволенкы як і на
стрічі родаків свого села – до Дячова. О. Владимір Юрчішін,
родак з Дячова, прочітав урывкы з роману Жывот на Верьховині
Ілоны Тарталёвой і представив єй внучку, котра была так само
участнічков културного проґраму. Меджі дарунками тыж дістала
Цертіфікат родачкы села. В рамках културного проґраму выступили сестры Ґерберіёвы, якы заспівали прекрасны русиньскы
пісні. Інж. Федорочко, містный родак, поговорив „о тім, о чім іщі
не знаме“. Далшый родак, Янко Очковіч, оцінив школьскый, културный і шпортовый жывот в Дячові од минулости по сучасность.
Пан староста росповів о історії села і ёго особностях – старостах, священиках і културных діятелях. Културный проґрам быв
закінченый співанков Словеньско моє, отчізна моя, котру веце
голосами заспівали притомны участници. По дяковных словах
ся зачала забава, а што мало рукы і ногы, танцёвало і співало
до пізнёго вечора.
Мґр. Гавриїл БЕСКИД, Пряшів

Кінцём юна того року вышло в ужгородьскім
выдавательстві Валерія Падяка по русиньскы выбране з творів Др. Николая Бескида – Николай Бескид
на благо Русинів. До рук чітателів ся так дістала
публікація, яка по 56 роках компактно представлять
жывот і роботу Др. Николая Бескида (1883 – 1947),
ґрекокатолицького священика, історіка, літературознателя, языкознателя і културного будителя Русинів.
Зоставителём 180-сторінковой книжкы є Гавриїл
Бескид (1928), бывшый середнёшкольскый професор руського языка в Пряшові, актівіста і функціонарь
Руського клубу – 1923, якый, главно в послідніх
роках ся презентує в русиньскій періодічній пресі
своїма історіко-аналітічныма статями. Зоставитель
ся операв на богатый пріватный архівный матеріал і
родинны документы (Г. Бескид є сыновцём Н. Бескида
– познамка ред.). Свою книжку особно представив на
8. Світовім конґресі Русинів в польскій Криниці. Она
ся так стала інтеґралнов частёв презентованой найновшой русиньской продукції, котров ся на конґресі
похвалили притомны делеґації.

Як ся пише у вступнім слові, книжка Николай
Бескид на благо Русинів не претендує на вычерьпаность темы. Особность Др. Николая Бескида мож
доконало спознати і порозуміти лем в контексті з
прочітанём ёго історіко-літературных творів, спознанём ёго поглядів на проблематіку добы, в котрій жыв
і творив. Книжка в каждім припаді успішно заповнює
білы місця в спрацованю жывота і творчости той вызнамной особности нашого културного жывота з кінця
19. і зачатку 20. стороча. Публікація є доповнена
цінныма добовыма фотоґрафіями і документами, як
і лекціями, якы прозвучали на ёго честь. Стары, выше
сторічны тексты, написаны великоруськым языком в
тзв. карпатьскій редакції перетлумачіла до сучасного
русиньского языка ПгДр. Марія Мальцовска. Автором обалкы є Александер Зозуляк. Своїм посланём
книжка несе актуалный одказ ай про сучасників, бо іщі
много того треба зробити на полі націоналного самоусвідомліня і пробуджованя Русинів з націоналной
летарґії і нігілізму.
ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

ПРЕЗЕНТОВАНЫ ВЫЗНАМНЫ РУСИНЬСКЫ ПУБЛІКАЦІЇ НА 8. СКР

На 8. Світовім конґресі Русинів у
польскій Криниці 24. юна 2005 з трібуны были презентованы вызнамны русиньскы публікації з послідніх
років з розлічных країн. Перша
презентовала польскы научны
выданя Др. Олена Дуць-Файфер,
котра представила, окрем іншых,
цінный
„Словник
лемківскопольскій
польско-лемківскій“
(„Słownik łemkowsko-polski polsko-łemkowski“) автора Ярослава
Горощака (Jarosław Horoszczak),
(Fundacja Wspierania Mniеjszości
Łemkowskiej „Rutenika“, Warszawa
2004, 440 сторінок).

Далшов публікаціёв была тыж барз
важна книжка, а то „Ґраматыка
лемківского языка“ („Gramatyka
języka łemkowskiego“) авторів
Мірославы Хомяк і Генріка Фонтаньского (Mirosława Chomiak,
Henryk Fontański), („Ruthenika“,
Warszawa 2004, 210 сторінок). Учебник наісто уж помагать і буде добрі
помагати при навчаню лемківского/
русиньского языка в Польску. Публікацію може выужыти каждый, хто ся
інтересує русиньсков лінґвістіков і
так може, наприклад, порівновати
лемківскый варіант русиньского
языка зо словеньскым.

Репрезентатівну публікацію формату
А 4 представив сам зоставитель Прот.
Димитрій Сидор, а то під назвов „ГРАМАТИКА РУСИНСЬКОГО ЯЗЫКА из
Євангéлієм од Матфея для русинôв
Укрáйины, центральной Європы и
Америкы“ („GRAMMAR OF RUSYN
LANGUAGE For the Rusyns of Ukraine,
Central Europe and Amerika“), котра
мать тітулну назву, вступ і назвы частей
і капітол, но і дакотры части написаны
нелем по русиньскы, але і по анґліцькы. Публікацію выдав „Межинародный
Карпатськый Інститут“, у сполупраці з
іншыма, у Выдавательстві „Carpathian
Rus“, Ужгород 1996 – 2005 на 312 стор.
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Невелика обсягом, але барз потрібна є
далша на конґресі представлена книжка єй выдавателём Валеріём Падяком
під назвов „НАША ОТЦЮЗНИНА“.
Істория карпатськых русинỹв автора
Павла Роберта Маґочія, котра была
шпеціално приправлена про школярів
русиньскых недільных школ, але може
послужыти і школярям на Словеньску,
зато была послана вшыткым учітелям
русиньского языка. Книжка мать лем
52 сторінок, але є там дость інтересных історічных інформацій, мало або
цалком непублікованых фотоґрафій і
цінны мапы. Выдана у Выдавательстві
Валерія Падяка, Ужгород 2005.

Rusín a 1⁄4udové noviny
Duchnovièovo nám. 1
081 48 Preov 1
PLZ
VsRP - 664/2003

Тыж у Выдавательстві Валерія Падяка
в Ужгороді (2005, 180 сторінок) вышла
книжка нашого дописователя і єй
зоставителя – Мґр. Гавриїла Бескида
під назов Николай Бескид на благо
Русинів. Є то перша книжка русиньского
автора зо Словеньска выдана в Ужгороді
по році 1989 і выдана за властны пінязі,
може, ся вертаме до часів Духновіча. Але
чом ся так стало? Бо хоць у 2004 році
Міністерство културы СР приділило на
выданя той книгы Руському клубу – 1923
70 тісяч Ск, книжка рішінём старого выбору
РК – 1923 не была выдана, главно зато, же
была приправлена по русиньскы, не по карпаторуськы або великоруськы, і так пінязі
радше тоты панове вернули назад МК СР!
Просто, нон сенс...
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