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• 21. новембра 2008 року в Міджілабірцях на Основній школї на ул. Коменьского была презентація найновшой книжкы Штефан Смолея – Бескидьскы співы (фотка зверьху), котру роза-
налізовала писателька М. Мальцовска і много інтересного о ній повів сам автор, якый наконець подаровав свої нижкы з властноручным підписом главно школярям, котры ся ту учати 
русиньскый язык під веджінём учітелькы Іветы Мельничаковой • Другов презенатціёв того дня в залї засіданя Сільского уряду в Няґові за притомности старосты Серґея Сметанкы, 
писателькы Марії Мальцовской і автора Осифа Кудзея была презентація тогорічной третёй ёго книжкы – Пацеркы. І тота акція ся скінчіла подарованём родакам найновшой книжкы  
з підписом автора.  

ЧОМ СЯ У СМОЛЕЁВЫХ СВІТИТЬ ЦІЛУ НІЧ?
 

21. новембра 2008 року в Міджілабірцях на Основній 
школї на уліцї Коменьского дїточкы мали свято. Завитав к ним 
писатель. Не быв то нихто іншый як Штефан Смолей, родак з 
Рошковець, якый жыє в Міджілабірцях, а рад прияв позваня 
на школу міджі школярів, абы представив свою найновшу книжку 
стишків Бескидьскы співы. Тїшыв ся на тоту стрїчу, бо міджі 
дїтми было много такых, котры ся під веджінём учітелькы Іветы 
Мельничаковой учать русиньскый язык. 

Директор школы Мілан Баяй вшыткых привитав, наперед 
писателя Штефана Смолея, пак Александра Зозуляка, выда-
вателя книжкы, і писательку і літератку Марію Мальцовску, яка 
розаналізовала творчость Штефана Смолея. 

Штефан Смолей є писателём-самоуком. Пише главно народ-
ным штілом а додесь му вышли три книжкы поезій (Чудны 
думкы, Не ганьб ся, Русине!, Бескидьскы співы) і єдна 
книжка прозы Юрковы пригоды. Автор приравує далшы книж-
кы. Як сам повів на бісїдї, доднесь написав 1450 пoeзій і прoз,  
з котрых многы іщі не были опублікованы. Хоць спочатку школярї 
были несмілы, по часї ся роскрутила бісїда і вопросам не было 
кінця-края. Дїтей у першім рядї інтересовало – коли зачав автор 
писати, якый є ёго наймилїшый стишок або книжка, коли ся му 
найлїпше пише. Пан Смолей одповідав, же найлїпше ся му пише 
вночі, кідь є всягды тихо. Зато ся сусїдове нераз інтересовали, же 
чом то ся у Смолеёвых вночі світить. Аж теперь вышла правда 
наверьх. Очка ся дїтём россвітили, кідь сивоволосый писатель 
росповідав о своїм дїтстві, яке прожыв у селї Рошківцї, кідь 
споминав на тяжкый жывот і на то, як не міг ходити до школы 
там, де хотїв, кідь росповідав о звыках, традіціях, якы ся дотри-
мовали колись на валалї на Святый вечур, на Великдень. Дїти ся 
просили і на ёго залюбу – пестованя кактусів, якых дома має Ш. 
Смолей красну збірку, понад 350 фалатків. Автор приобіцяв, же 
свою збірку подарує школї, што директор позітівно прияв. 

Александер Зозуляк поросповідав дїтям о выдавательстві 
Русин і Народны новинкы в Пряшові, де выходять книжкы Ште-
фана Смолея, як і тота презентована, заінтересовав їх до писа-
ня властных творів, якы мож публіковати в додатку Народных 
новинок – Русалцї, і о тім, де же перспектівно можуть штудовати 
русиньскый язык і културу, а то в Пряшові – на Інштітутї русинь-
ского языка і културы Пряшівской універзіты. 

Книжка Бескидьскы співы Штефана Смолея за притомнос- 
ти тых найкомпетентнїшых, як і школярїв, молодых людей,  
в руках котрых є і осуд русиньской літературы, была уведжена 
до жывота. А як інакше, при добрій гостинї, яку приготовила 
панї Марія Смолеёва. Пирогы, закручаникы, хлїбикы, вшелиякы 
закускы, малиновкы – не хыбовали. Як у приповідцї. Были сьме 
там, гостили сьме ся, а довєдна з нами і школярї, якым барз 
смаковали доброты писателёвой жены – нелем здатной кухаркы, 

але і доброй співачкы. Одходили сьме накормлены як духовно, 
так і на жалудку. Што сі мож веце желати? Лем тото, абы ся 
у Смолеёвых іщі довго світило, абы ся нашло іщі веце щірых 
спонзорів на выдаваня ёго книжок. Дякуючі їм, могли выйти Бес-
кидьскы співы.

БЫВ ДОМА ПРОРОКОМ

Прекрасна духовна стрїча ся одбыла в тот істый день  
в селї Няґів, пять кілометрів од Міджілаборець. На сільскім 
урядї уже в потемку, в пообіднїх годинах ся зышли Няґівчане 
на челї із старостом села Серґеём Сметанком, абы дали 
честь свому родакови, канторови в церькви, писателёви 
Осифови Кудзеёви. За їх участи, як і за притомности отцїв 
духовных – о. Петра Павла Галька, ігумена Краснобрідь-
ского монастыря, о. Маріяна Фецканіча, домашнёго паро-
ха, о. Владиміра Панчака з Олькы, Владиміра Секеры з 
Чертіжного, о. Мароша Прейсы з Радвани над Лабірцём, о. 
Іґора Панчака з Воліцї і сестер василіанок, сестры Дамяны 
і сестры Антонії з Міджілаборець, Александра Зозуляка, 
выконного секретаря Світовой рады Русинів, шефредактора 
выдавательства Русин і Народны новинкы, близкых автора, 
приятелїв і знамых ся одбыла презентація найновшой книжкы 
О. Кудзея, зборника духовной поезії Пацеркы. 

Притомных привітав староста села і высловив гордость на 
такого автора, якого Няґів має. По вступнім слові А. Зозуляка, 
якый говорив, главно о выдаваню русиньскых книжок, міджі 
котрыма честне місто має якраз Осиф Кудзей, розаналізовала 
творчость автора Марія Мальцовска, яка высоко оцінила мета-
форічность языка автора, духовну насыченость ёго текстів, 
яка ословлює чітателя своїма емоціоналныма рисами. Лектор-
ка задекламовала пару стишків з найновшой книжкы Пацер-
кы. Слово брали отцї духовны, якы поґратуловати авторові  
к выданю книжкы і пожелали му всїх благ, много здоровя і успіхів  
у далшій роботї.

Автор пережывав тот вечур і не скрывав емоції, слызы. 
Вдячно підписовав і даровав свою книжку близкым і дал-
шым сусїдам, Няґівчанам, вшыткым, котры вєдно з ним ся 
радовали з єй выданя і уведжіня до жывота. Были там самы 
добры люде, якы з добротов в твари поздоровляли автора  
і даровали му пукеты квіток. Было то таке маленьке чудо про 
автора і, якбач, ся му сповнило тото, што мало-кому, же дома 
ся став пророком. Холем в тот вечур. Є то радость, але і завя-
заня ся на далшу роботу. А той творчой Осиф Кудзей не має 
недостаток. Благосклонный є ку нёму і спонзор, якому автор 
высловлює щіре подякованя. Як сьме ся дізнали, як інакше, 
при няґівскых пирогах, до кінця рока іщі будеме од О. Кудзея 
чітати далшу книжку... 

ПгДр. Марія МАЛЬЦОВСКА, фоткы: А. З.

Успішны презентації найновшых 
книжок Ш. Смолея і О. Кудзея Тыма днями вышов з друку першый 

зборник научных і научно-популарных 
матеріалів о Русинах по новембровій 
револуції 1989 року. Зборник, котрому зо-
ставителька ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. 
дала назву Rusínska kultúra a školstvo po 
roku 1989 (вышов по словеньскы, причім є 
наплановане і ёго русиньске выданя) мать 
амбіцію ословити нелем Русинів, але і їх 
сусїдів – Словаків, котры ся інтересують 
русиньсков народностнов меншинов. 

Мотіваціов к выданю зборника быв проєкт 
День отвореных дверей на Пряшівскій 
універзітї  авторкы ПгДр. Кветославы 
Копоровой, з котрым ся як Пряшівска уні-
верзіта (ПУ), так і нововзникнутый Іншітут 

русиньского языка і културы успішно запрезентовали міджі штудентами 
середнїх школ северовыходного Словеньска. Проєкт потвердив гіпотезу, 
же молода ґенерація мать барз мало інформацій о історії Русинів, о 
актуалнім поставлїню русиньской народностной меншины в рамках 
Словеньска, але і в рамках другых держав карпатьского ареалу, о про-
блематіцї русиньского языка в минулости, але главно по кодіфікації в 
роцї 1995. Якраз на тоты темы, але і на много далшых з области културно-
сполоченьского жывота Русинів (область выдавательской роботы, народнос-
тного школства, театру, русиньскых сполків і орґанізацій, церьковного жыво-
та, музея, молодежной роботы) сі колектів одоборників на дану проблематіку 
приправив презентацію про штудентів, котрым научно-популарным способом 
представив кажду зо спомянутых областей русиньского народностного жыво-
та. Вшыткы темы потім были спрацованы в спомянутім зборнику (самособов, 
русиньскы актівіты тым не были вычерьпаны), котрый, подля нас, стане ся 
репрезентатівнов публікаціов научно-популарного характеру про шыршый 
круг інтересуючіх ся русиньсков проблематіков. Про уціленїшый погляд на 
Русинів, як народ жыючій в окремых державах карпатьского ареалу, были 
до зборника вміщены і матеріалы загранічных авторів, котры представили 
дакотры аспекты жывота Русинів у Мадярьску, Польску, Сербії, Хорватьску  
і на Українї і їх розвиток по роцї 1989. 

Такы або подобного характеру зборникы мать в планї Інштітут русиньского 
языка і културы выдавати реґуларно і поступно в них презентовати далшы, 
може менше знамы або і цалком новы темы. Самособов, кажде выданя 
буде споєне і з презентаціов, жебы о Русинах і їх жывотї знав якнайшыр-
шый круг в першім рядї молодой ґенерації, нелем вузкый круг шпеціалістів,  
а главно, жебы молода ґенерація Русинів і такым способом была мотівована 
к актівній народностній роботї і продовжовала зачате дїло возродного проце-
су Русинів. Зборник ся зато буде експедовати як до тых середнїх школ, котры 
взяли участь на тогорічнім першім річнику проєкту День отвореных дверей 
на ПУ, так до іншых школ в Пряшівскім краю, але і до розлічных інштітуцій 
(містной самосправы і штатной справы і ін.) в реґіонах, де жыє компактно 
русиньска народностна меншина на Словеньску.

 ПгДр. Кветослава КОПОРОВА,
Інштітут русиньского языка і културы ПУ в Пряшові

Першый зборник Інштітуту 
русиньского языка і културы 
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За послїднї рокы карпаторусиньскый рух у світї досяг немалых 
успіхів. Під жывотодарныма лучами слободы по Револуції 1989 року і 
падї тоталіты в Централній і Выходній Европі русиньскый народ пома-
лы, але істо розвивать свою, скоро страчену, културу. Карпатьскы 
Русины суть узнаны як самостатна націоналность в пятёх державах 
Европы, русиньскый язык, історія і култура ся учіть у школах на роз-
лічных уровнях освіты, в тім чіслї і на універзітах. Учены з цїлого світа 
проявляють інтерес о розлічны аспекты минулого і сучасного карпать-
скых Русинів. В тім одношіню много бездержавных народів Европы і 
світу можуть в добрім завидїти карпатьскым Русинам.

Таке поставлїня є выслїдком каждоденной дрібной роботы многых 
особ, жен і мужів, патріотів свого народу і културы. То было досяг-
нуто чісто еволучнов путёв, без схоснованя силы і проллятя кровли, 
а тыж без грозбы насилства. І тот факт є великым позітівом, што 
підтверджує тезу о „мірній нашій русиньскій пути“, высловлену іщі 
перед „третїм карпаторусиньскым націоналнім возроджінём“ такой 
по 1989 роцї.

На превеликый жаль, в послїднїм часї зачали ся обявлёвати 
выголошіня з боку дакотрых особ і орґанізацій, котры ставлять під 
вопрос основный прінціп вірности ідеалам демокрації, ненасилства 
і слободы, якый вообще доміновав у карпаторусиньскім русї почас 
послїднїх десятьріч. Може не выкликує зачудованя факт, же такого 
роду декларації чути на Українї – в єдиній державі, яка не узнала 
карпатьскых Русинів за самостатну націоналность.

Мы не одступуєме од нашых претензій к україньскій владї, 
затоже не має інтерес узнати карпатьскых Русинів за самостатну 
націоналность, і часто підкреслюєме самобытность карпатору-
синьского народа. Але мы не можеме быти згодны з методами, 
якы пропонують авторы высше спомянутых выголошінь. На сто-
рінках друкованых масмедій і в інтернетї обявляють ся слова о „ґено-
цідї Русинів на Українї“, о „косовскім сценарю“, о потребі переоцїнїня 
граніць нелем Україны, але тыж Румунії, Мадярії і Словакії (Der Spie-
gel = Профіль. – № 6 от 18 февраля 2008 г. – с. 17). Авторы даных 
публікацій знижують ся к уражкам на адресу іншых народів, етнічных 
ґруп і держав. Главно галицькы Українцї суть названы „бандерами“ 
– образливым терміном зо совєтьского періоду. Держава Румунія є 
обвинена не веце не менше із „захоплїня“ (вкраджіня) земель Мара-
мороша іщі в 1918 роцї. (Так істо там). В тім же часї авторы без 
ваганя вызывають далеку Росію помочі русиньскым екстремістам у 
їх дештрукчнім дїятельстві намірянім на досягнутя сітуації подля при-
кладу „Підкарпатя без Україны і без НАТО“.

Іншым „фундаменталный камінём“, на якім ся будує концепція 
екстремістів, є вопрос Підкарпатьской Руси, котра в роках 1918 
– 1938 была выходнов провінціов Чеськословеньска. В тім часї 
карпатьскы Русины, якы в нїй жыли, досправды мали културну, але 
не політічну автономію, зато теперішнї карпаторусиньскы „дїятелї“ 
выносять Підкарпатьску Русь чеськословеньского періоду як повно-
цїнну державу зо своїма премєр-міністрами і владов (Так істо там 
– с. 15), што є обычайным перекручованём історічной правды. На тій 
основі, а тыж на основі выслїдків референда в 1991 роцї (де, міджі 
іншым, слово „Русин“ або „карпатьскый Русин“ ся ани не споминало, 
ішло о створїня „шпеціалной самосправной теріторії Закарпатьской 
области“), даякы горячі головы із Підкарпатя дожадують ся створїня 

самостатной націоналной державы – Підкарпатьской Руси (Так істо 
там – с. 17). 

Зато, же дана сітуація на Підкарпатю огрожує міджінародну 
авторіту карпаторусиньского руху вообще, мы хочеме выголо-
сити, же: 

1. Карпаторусиньскый рух, як рух націоналный, мусить ся дотримо-
вати ідеалів демокрації, слободы, толеранції, ненасилства і мірной 
коекзістенції.

2. Треба одшмарити застарілу, іщі з 19. стороча тезу „язык = народ 
= держава“, котра не принесла Европі ніч, окрем двох світовых воєн 
і масовой ґеноціды, і треба прияти факт, же Европска унія ся мусить 
стати домом про вшыткых карпатьскых Русинів, як і вшыткых іншых 
народів Европы, державных і бездержавных.

3. Як резултат попереднёй тезы, абсурдне є снажіня змінити екзі-
стуючій сістем граніць і створїня новых. Нашым цїлём ся мусить стати 
Европа без граніць.

4.Треба прияти факт, же до Европской унії Русины Підкарпатя 
можуть ся дістати лем як часть демократічной Україны, державы, 
котра указала світу безпрецедентный приклад мірной револуції і 
докладно боює з остатками тоталіты. З той прічіны міджінародна 
карпаторусиньска громада і Русины Підкарпатя бы мали вшелияко 
підтримовати снажіня Україны на пути до европской інтеґрації. 

5. Сьме глубоко пересвідчены, же карпатьскы Русины, як сучасный 
цівілізованый народ, мусять вырїшовати свої проблемы мірнов путёв, 
але нияк раз не путёв грозбы і демаршів. У 90-ых роках минулого 
стороча сполупраца з владами і парламентами своїх держав і міджі-
народныма орґанізаціями привела до узнаня карпатьскых Русинів у 
Словакії, Мадярії, Румунії і Польщі. Таков путёв мають іти і карпать-
скы Русины Україны.

Екстремістічны елементы екзістують скоро у вшыткых сполочень-
скых і націоналных рухах. Зато і в припадї теперішнёго підкарпать-
ского русиньского екстремізму барз ясно ся указує споїня нелем із 
тоталітов комуністічного прикладу, але і давнїшыма ідеалами „третё-
го Риму“ і „єдиной і недїлимой“ Росії „од Карпат до Владївостока“. Мы 
вызываме карпатьскых Русинів вшыткых країн – обчанів Европской 
унії, обывателїв Україны, жытелїв США і Канады – высловте ясно 
свою позіцію! Не дайте ся обдурити демаґоґами і говорити у Вашім 
менї!

Зо свого боку мы, як председа Світового конґресу Русинів і 
председа Світовой академії русиньской културы, высловлюєме 
повный несоглас з будь-якыма выголошінями наміреныма на 
дестабілізацію міджінародной сітуації, такыма, якы суть грозбов 
про цілістность екзістуючіх держав і уражають честь і достой-
ность країн і їх жытелїв.

Проф. Др. Павел Роберт МАҐОЧІЙ,
председа Світовой рады Русинів, академік Канадьского кра-

лёвского общества – Канадьскых академій уменя, гуманітарных 
і природознательскых наук, академік Міджінародной славяньской 

академії наук (Києв, Україна)
Стівен ЧЕПА,

председа Світовой академії русиньской културы, 
презідент корпорації „Norstone Financial 

Corporation“ (Торонто, Канада) 

ОТВОРЕНЕ ПИСМО-ВЫГОЛОШІНЯ
о діштанцованю ся од екстремізму в карпаторусиньскім русї

У Выголошіню ІІ. Европского конґресу підкарпать-
скых Русинів з 25. октобра 2008 у Мукачові ся, окрем 
іншого, говорить о выголошіню републікы Підкарпать-
ска Русь.

Але делеґаты і гостї того конґресу вырїшыли іти іщі 
дале: обернули ся на Закарпатьску областну раду в 
Ужгородї, жебы у вопросї удїлїня тій области штатуту 
автономії і выголошіня єй за самостатну автономну 
републіку Підкарпатьска Русь од 1. децембра 2008 ся 
зачали вести діскузії (може уж ся так і стало?!). Они ся 
безують на то, же першый крок областна рада уж під тис-
ком русиньскых актівістів зробила, кідь 7. марца 2007 на 
засїданю посланцїв схалила рїшіня узнати націонал-
ность Русин на теріторії области і включіти єй до реґіс-
тра списованя людей в реґіонї. Але узнаня самостаной 
націоналности Русин є єдно дїло, а выголошіня автономії 
Підкарпатя – друге. То уж важный політічный крок, котрый 
може зо собов принести многы, і неблагы, наслїдкы, хоць 
бы за дакотрыма русиньскыма „актівістами“ як не стоя-
ла Москва, але они жыють предці в незалежній Українї, 
а тота то не доволить. Але мала бы узнати Русинів за 
самостатну націоналну меншыну, кідь хоче іти до Ев-
ропской унії, бо без того ся єй то не подарить! Днесь 
уж не выстачіть вопрос Русинів, о котрых світ знать і якы 
в многых країнах суть узнаны як самостатна націонална 
меншына, вырїшыти словами: „Такого не було, нема і не 
буде!“ Підкарпатьскы Русины предложыли свої „екстрем-
ны“ пожадавкы україньскій владї у Києві, котра дотеперь 
была глуха к вшыткым културным претензіям, інформаціям 
і  пропозіціям з боку як лідрів русиньского руху на Підкар-
патю, так з боку челных представителїв Світовой рады Ру-
синів. Также дїло Русинів Києв буде мусити рїшати, ці 
ся му то хоче, або нїт. Лем жебы не дішло до великого 
перенаслїдованя і караня русиньскых лідрів на Підкарпа-
тю. Самособов, же дїло треба вырїшыти ясно – офіціал-
но узнати владов Україны Русинів жыючіх на Українї 
за самостатну націоналность з ушыткамы правами  
і повинностями, котры мають зафіксованы остатнї са-
мостатны націоналности в Уставі Україны. Бо ваганя 
Україны веде до екстремізму. Праві тeпeрь публікуємe 
актуалнe Oтвoрeнe писмo-выгoлoшіня к сучасній сіту-
ації в Закарпатьскій oбласти на Україні. А. З.

Была „выголошена“ републіка 
Підкарпатьска Русь
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Привітали сьме молодых 
лемківскых русиністів...

... 26. новембра 2008 у Пряшові, котры пришли з Педаґоґічной 
академії у Кракові, де  штудують русиньску і російску філолоґію 
(русиньску під веджінём Др. Олены Дуць-Файфер). Привітали сьме 
ґрупу 15 штудентів наполудне того дня i з їx учітельков і председом 
Стоваришыня Руська Бурса в Ґорлицях – Боґданом Ґамбалём.

Їх першы крокы вели до близкой їм інштітуції – Інштітуту русинь-
ского языка і културы Пряшівской універзіты, де в першім рядї 
взяли участь на отвореній годинї русиньского языка, яку вів доц. 
ПгДр. Василь Ябур, к. н.. Послухали лекцію з фонетікы і фонолоґії 
і думам собі, же штуденты-гостї ся могли нелем дачому приучіти, 
але і порівнати „пряшівскы“ лекції з русиньского языка з лекціями 
лемківской фонетікы і фонолоґії, якы  слухають дома, на педаґоґіч-
ній академії. В лїтнїм семестрї зась ґрупа штудентів-русиністів 
Пряшівской універзіты у Пряшові бы мала прийти на подобну 
навщіву до Педаґоґічной академії в Кракові. Такых вымін шту-
дентів бы требало веце і частїше. По годинї гостї ся стрїтили  
з далшыма робітниками інштітуту: ПгДр. Аннов Плїшковов, ПгД., 
Мґр. Аленов Блыховов, ПгДр. Кветославов Копоровов,  ПгДр. 
Маріёв Мальцовсков і Аліцёв Віетошевовов. При малім погощіню 
ся розвинула жыва дебата о русиньскім школстві і о далшых пробле-
мах Русинів на Словеньску і в Польску. 

З інштітуту польскы штуденты продовжовали далшый проґрам свого 
єдноденного перебываня в Пряшові. Завітали до Музею русиньской 
културы, де їх привітала директорка музею ПгДр. Ольґа Ґлосіко-
ва, др. н., і поінформовала їх о історії взнику музею, о ёго сучасній 
роботї і далшых планах. Потім їм представила скромну експозіцію, де  
в сучасности домінує выставка фотоґрафій під назвов Підкарпать-
ска Русь чеськой фотоґрафкы Даны Кіндровой.

Далшов заставков проґраму штудентів з Польщі была редакція 
Народных новинок і Русина на ул. Духновічовій ч. 1, де мать свій 
центер нелем тото обчаньске здружіня, але і ряд іншых орґанізацій 
на челї з найвекшов з них – Світовым конґресом Русинів. Шефре-
дактор русиньскых періодічных і неперіодічных выдань і выконный 
секретарь Світовой рады Русинів, як выконного орґану Світового 
конґресу Русинів, Мґр. Александер Зозуляк коротко росповів шту-
дентам о дїятельстві высшеспомянутых обидвох орґанізацій а потім в 
добрій атмосферї до дебаты ся запоїли вшыткы: штуденты, О. Дуць-
Файфер, Боґдан Ґамбаль і редакторка а сучасно асістентка ІРЯК ПУ 
і  писателька Марія Мальцовска. Гостї ся чули в редакції приємно 
і были рады, же дістали русиньскы періодікы Народны новинкы, 
Русина, дакотры книжкы, но главно ілустровану публікацію Народ 
нивыдкы професора Павла Роберта Маґочія. 

Послїднёв заставков быв Театер Александра Духновіча, де  
о 19.00 год. была про Лемків із Польска шпеціална акція, а то выступ-
лїня драматічного колектіву з гров Василя Турка Угорьскый сім-
пліцісімус або Прінцовы галушкы в режії Блага Углара. На тото 
выступлїня, окрем штудентів-русиністів із Кракова, пришли на двох 
автобусах і Лемкы середнёго і старшого віку з Ґорліць і Криніцї. 
Любило ся мі, же міряли таку дорогу у вечурных годинах там  
і назад, лем жебы попозерали выступлїня в русиньскім языку. 
Ту веце не треба коментарїв.

Вірю, же молодшы і старшы Лемкы ся в Пряшові чули як у бра-
тів-Русинів і домів одходили повны новых зажытків, інформацій і в 
добрій наладї, а тыж з віров, же мы Русины не сьме так далеко од 
себе, навспак вдяка членству нашых штатів в Европскій унії, про 
многых із нас уж граніцї не суть нияков барьєров. Аж на єден выняток 
– Русинів на Підкарпатю. Мы віриме, же і тота граніця раз буде 
минулостёв.

А. З., фоткы автора

• До Пряшова 26. новембра 2008 завітала 15-членна ґрупа штудентів-русиністів з Кракова на дру-
жобну навщіву, жебы завітали на отворену годину русиньского языка доц. ПгДр. В. Ябура, к. н. на 
Інштітутї русиньского языка і културы ПУ, потім ся сфотоґрафовали перед інштітутом, дале 
навщівили Музей русиньской културы, де їм выклад зробила директорка ПгДр. О. Ґлосікова, др. н.,  
і завітали до нашой редакції.

            Робиме:
• Мотаж скло-алумініовых фасад, пластовых 
 і алумініовых выглядів і дверей, оцілёвых  
 конштрукцій
• Плащі на галы розлічного тіпу
• Замочницькы роботы
• Іншы ставебны роботы подля догоды

Ярослав Плїшка
Пыхнї 37
069 01 Снина

Тел./факс: 00421 57 768 11 24
Моб. СР: 00421 907 513 237
Моб. ЧР: 00420 721 069 845
І-мейл: pliska@stonline.sk

ЯКОСТЬ є наша девіза

• Єдна зо ставеб, котры реалізовала фірма Ярослава 
Плїшкы у Празї на Панкрацу.

Одповідь на тот вопрос є про 
мене барз легка. Дало бы ся повіс-
ти, же єм Русинка, хоць на пер-
шый погляд ніч тому не насвідчує. 
Народила єм ся в родинї, де є мама 
Русинка а отець по предках тыж. 
Своє дїтинство єм пережыла на 
селї, де ся бісїдовало по русиньскы, 
но мене родічі не научіли. Дома 
сьме бісїдовали лем по словеньскы. 
Все ня тягало к русиньскому фол-
клору, учіла єм ся руиньскы спі-
ванкы. Зато єм ся на середнїй 
школї приголосила з камаратков-
Русинков – на співацькый конкурз 
„Маковицька струна“. Там сьме 
выграли перше місце в окреснім 
колї. Бырз ня то потїшыло. І мої 
родічі были щастны, же єм над-
вязала на традіції своїх предків. 
Азбуку єм ся научіла сама і думам 
сі, же є то цалком добра основа 
про штудіум русинького языка. А 
што од того штудіа обчекую? В 
першім рядї то, же ся научу добрї 
по русиньскы. Буду знати вшытко 

Чом сьме ся приголосили на штудії русиньского языка і літературы?
(Oдповідї штудентів 1. річника штудійного проґраму русиньскый язык і література  

в комбінації з анґліцькым языком.)

о културї, літературї, історії і 
жывотї своїх предків і буду мочі 
пышно выкричати до світа: „Єм 
горда Русинка!“

Маріанна ФЕЦКОВА, Бардеёв

Кідь єм ходила до основной і 
середнёй школы, о русиньскім 
языку єм не чула. Азбуку сьме 
ся учіли на годинах руського або 
україньского языка. В тім часї 
ся русиньскый язык у школах не 
учів а кідьже русиньскый язык є 
моїм материньскым языком, єм 
дуже рада, же го можу штудова-
ти на высокій школї. 

Перша моя стрїча з русинь-
скым языком была, кідь єм ся 
дочула о книжцї „Під русинь-
скым небом“ авторкы Марії 
Мальцовской. Книжка ня заінте-
ресовала главно зато, же в нїй 
є описаный жывот родачкы із 
села Руська Волова, з котрого 
походять мої родічі і де мам 
обидві бабкы. Главна протаґо-
ністка Марія Піптова была учі-
нов моёй бабкы. 

Як єм уж споминала, русинь-
скый язык є моїм материнь-
скым языком, то значіть, же 
ним бісїдую одмала. Жыю в селї 
Убля, де по русиньскы комуні-
куєме в каждоденнім жывотї, 
также бісїдна форма русиньско-
го языка мі не робить проблем. 

А што обчекую oд штудія? В 
першім рядї то, же буду знати 
нелем устну, але главно писом-
ну форму русиньского языка, 
котрого ґрафічнов сістемов є 
азбука. Обчекую тыж, же ся 
веце дізнам о културї своїх 
предків-Русинів, о русиньскій 
літературї, традіціях, історії... 
Думам, же ся мі, як і моїм соклас-
никам, в штудію буде дарити 
і же наш материньсый язык 
і култура не пропадуть, але 
будеме їх передавати далшым 
ґенераціям. 

 Мірослава ДЗУБОВА, Убля

Нїґда бы ня не напало, же буду 
штудовати русиньскый язык. 
Одколи жыю в Міджілабірцях 
(суть то 4 рокы), єм як-так споз-
нав менталіту тых людей. Але 
самоусвідомлїня – „автономію“ в 
самостатнім штатї, кодіфікацію 
русиньского языка, выданя слов-
ників, правил правопису, правду 
повісти – не чекав єм то. Было 
то про мене несподїваня. Підцінив 
єм міцну волю Русинів (властно 
главно старшой і середнёй ґенера-
ції). Твердоголовость, но і жертов-
ность, охота помочі, отвореность 
– то суть знакы характеру каждо-
го Русина. Зачаровали ня такой 
од зачатку, кідь єм зачав міджі 
нима жыти... Быв єм чуджінцём в 
їх властнім світї, кідьже Міджіла-
бірцї суть такым малым світом 
– малым містечком серед векшых і 
меншых сел, де каждый з каждым є 
родина, каждый каждого познать і 
о каждім ся „вшытко“ знає. Быв єм 
привітаный цалком мило, і хоць не 
доказали порозуміти моє справо-
ваня, решпектовали го...

Но тыж єм спознав дяку огва-
ряти, проблемы з алкоголом, 
дроґы, скору сексуалну актівіту 
у молодой ґенерації... Можности 
слабой реалізації в тім економічно 
одсталім реґіонї мають і такы 
наслїдкы... Русины ся мусять іщі 
много учіти, жебы не стратили 
самых себе у властнім процесї 
„еволуції“. Якраз їх oріґіналность є 
їх міцнов девізов. Про тоту девізу і 
я вырїшив штудовати русиньскый 
язык і културу. Не научіти ся „лем“ 
язык ці літературу, але порозумі-
ти історію, менталіту, котра 
ся розвивала протягом сторіч в 
контекстї історічных подїй. Наро-
див єм ся Словаком, но штудіом 
русиньского языка і културы ся 
хочу стати Русином, так, як єм ся 
став кус Анґлічаном і кус Нїмцём 
– штудіом тых языків і култур.

 Штефан ПРОКОПОВІЧ, 
Меджілабірцї
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Успішный турнай у міні-фотбалї 
про русиньскы дїти

• Вітязне мужство турная у міні-фотбалї – мукачовскый шпортовый клуб „Русь“ зо своїм тре-
нером І. Шимоном.

З ТВOРЧOСТИ ДїТeйВыдав третю книжку про дїти – Незабудку
Хто? Штефан СУХЫЙ із Стащіна, нар. 24. 5. 1946 у Не-

хваль Полянцї.
Ш. Сухый основну школу выходив у роднім селї, середню  

в Гуменнім а высоку у Пряшові, де закінчів штудії на Філо-
зофічнiй факултї Універзiты П. Й. Шафаріка. Потім робив як 
редактор пряшівского радія, од р. 1973 як учітель україньского 
і словеньского языка на строярьскім учіліщу в Снинї. Од дру-
гой половины 90-х років ХХ. ст. аж дотеперь робить методі-
ка русиньского языка на Методічно-педаґоґічнім центрї в 
Пряшові. Є автором дакількох русиньскых учебників: Літера-
турна выхова про 5. класу ОШ (2001), Літературна выхо-
ва  про 6. класу ОШ (2002), Русиньска література про 3. 
класу СШ (2004) і Русиньска література про 4. класу СШ 
(2005).

Писати віршы зачав  як штудент высокой школы, а то по 
україньскы.  В тім языку выдав і зборникы поезії Гірська 
вишня  (1982) і Сонячна композиція (1987), в якых ся вер-
тать до свого родного краю, к своїм родакам, вертать ся  
к темам, якыма жыє сучасный світ. 

В р. 1994 р. выходить перша по русиньскы написана книж-
ка поезій автора – Русиньскый співник, яков ся запрезен-
товав як єдна з найвыразнїшых  особностей у літературї 

Русинів Словеньска в сучасности. Свої поезії і публіцістічны творы реґуларно дру-
кує на сторінках Народных новинок, єй прилог Поздравлїня Русинів і Русалка, 
Русина, в колектівных зборниках, календарях і ін. Він є автором і далшых русинь-
скых зборників поезій про старшых – Енді сідать на машыну вічности (1995) 
і Аспірін (2006), зборників стишків про дїти: Азбукарня (2004), Слон на Кычарї  
(2007), а теперь ся вам діставать до рук далшый – Незабудка. Выдав і єден збор-
ник гуморно-сатірічных повідань під назвов  Як Руснакы релаксують (1997). Окрем 
того, приправив пару драматізацій гер про радіо і театер, з якых розгласовы были  
і реалізованы а у слухачів здобыли великый успіх.

Як видно, поет, прозаік, драматурґ і пулісціста Штефан Сухый є плодным автором,  
але досяг і певный ступінь якости своёй творчости, за што быв оціненный найвысшов 
міджінароднов Преміов Александра Духновіча за русиньску літературу в р. 2000. 
Віриме, же нас несподївать іщі не єднов інтереснов книжков...

Вшыткы авторовы учебникы і книжкы красной літературы в русиньскім языку при-
правила на друкованя і выдала редакція Русин і Народны новинкы, ці як часть 
Русиньской оброды, або як сучасне самостатне обчаньске здружіня. Тоты учебникы 
і книжкы суть нелем добрыма приятелями про дорослых, але і про школярїв, жебы 
могли розвивати русиньскый літературный язык. Найновшу ёго книжку – Незабуд-
ку выдав Сполок русиньскых писателїв Словеньска, причім на єй выданю сьме 
тыж брали участь. Теперь праві з той книжкы сьме выбрали пару стишків про русинь-
скы дїти, котры ся їх можуть научіти рецітовати, або лем так їм їх прочітать про 
радость учітелька. А тоты старшы, што ся учать русиньскый списовный язык,  
наісто уж самы ся пустять до їх чітаня. А. З.

Незабудка

Дай бог, дїтя, бы-сь заквітло
од слов мамы в вітрах прудкых,
вытворь з тых слов в собі світло
і ся станеш незабудков.

Незабудка, што є в тобі,
незабудка – твоя мати,
бы сьте не забыли обі,
што с’і треба памятати.

Не забывай, чоловіче,
хоць єсь щі мала дїтина,
миловати слово вічне,
што тя мамка научіла.

Выношованя різдвяной 
ялічкы

Зачули сьме на селї десь,
як речують стары люде, –
ты, новино, світом ся несь, –
же уж Святый вечур буде.

Вітры двір набіло стелять,
ту ангел клёпкать до дверей,
а я іщі не мам нияк
ялічку – стромик різдвяный.

Ту наще рано стоїть він,
стромик, што росчерив сны мі,
як з гoр вітрозеленый дзвін
задзвонив у нашім домі.

Стояла вна зачеплена,
дары давати готова
й каждый кут позаливала
люфтом пахотным лїсовым.

У хыжі їй щавы спріли,
зелену ронить хвоїну
на достойный обрус білый
покрачунового снїгу.

Думам на красу минувшу.
Прогайновав ї спрічный час,
но не промарнить чісту душу,
што господь й мати тримлють в нас.

Міняють ся Різдва роками,
вечоры й рана не такы,
кідь сьме в соломі коло мамы
зберали дрібны оріхы.

Хоць все парады не висять
на ялічцї в твоїм домі,
ты у душі ї выпарадь
й буде ті, як в небі, добрї.

Ялічко різдвяна, верний ся,
россвіть чародїйны світла,
душу щастём наповний нам,
бы в нас людьскость вічнo квітла.

Стражный aнгелику

Ангелику стражный,
молю ся ку тобі.
Будь мі на помочі
в каждій єдній добі.

К тобі ся пригварять
моя душа чіста.
Хочу я спознати
величавость Хріста.

Захыль ня од злого
і науч мудрости,
бы-м йшов (йшла) світом в щастю
аж до дорослости.

Заваруй мі маму,
ушыткых на світї, –
буду ся ті прязно
каждый день молити.

Стражный ангелику,
мам просьбу велику:
Няй ласка все ключіть
в поземскім узлику.

• Обалка найновшой 
книжкы Ш. Сухого: 
Незабудка (2008), 
котру выдав Сполок 
русиньскых писате-
лїв Словеньска.

Вышла я на поле

Вышла я на поле,
але не на моє,
як мого милого –
што кому до того.

Субота, недїля,
Бодай прилетїла,
Жебы я своёго,
Милого видїла.

Діана ШУТІОВА

У природї є то так

Плавать рыба, плавать 
рак,
у водї є то уж так.
По суху ходять звірятка,
у воздуху лїтають 
пташатка.
Каждый ту мать своє 
місце,
ці вночі, ці світить сонце.

Там під лїсом

Там під лїсом хыжка мала,
там ня мамка выховала.
Добрї єм ся там все мала.
Красным словом єй честую,
Куртым віршом оспівую
і ласков ся одвдячую.

Станка ВАГАЛЁВА  

Снїгуляк

Стою, стою – білый пан,
із трёх „колес“ тїло мам,
не люблю я сонце барз,

бо ся топлю – добрї 
знаш!

На голові горнець мам, 
з мітлов ся все заганям.
Напало тя? Уж то знаш?
Єм снїгуляк, істо знаш...

Івета ФЕйКОВА

Мороз

Што то жарить в сухій 
траві,
світить рано усміваві?
Є то біле, як дві гускы,
як тот цукерь на закускы.
Но кідь сонце ся появить
„білы гускы“ счезнуть з 
травы.

Никола ВАГАЛЁВА

Я подяковати 
хочу...

Я подяковати хочу тій,
што ня носила, жывот 
дала.
Я подяковати хочу тій,
што мі при постільцї 
співала
і много ночей недоспала.
Я подяковати хочу тій,
што ня певно все 
тримала,
як першы крочкы єм 
робила.
Я подяковати хочу тій, 
Што зо мнов над 
букварём сидїла,
першы буквы писати 

учіла.
Я подяковати хочу тій,
Што з великого скламаня
з першой ласкы ня лїчіла.
Я подяковати хочу тій, 
што ня і до світа увела,
барз добры поучіня дала.

Днесь подяковати хочу ті,
мамко моя, моя дорога,
же все єсь при мі стояла
і вшытку ласку же-сь мі 
дала.

Франтїшка СИВАКОВА, 
Притуляны

Подякованя мамі

На світ тот мене привела,
в жывотї все хранила,
Все і добры слова мала,
нима все ня провадила.

Своє сердце засвятила,
бы ня Богу прихылила.
Хоць мі пальцём погрозила,
но нїґда не уближыла.

Тото вшытко моя мама
З ласков про ня робила.

За її велику ласку
Высловити хочу вдяку,
А на свято своёй мамы
Прирыхтую я їй дары.

Шумну квітку і цілунок –
Од сына то подарунок.

Петро ҐАйДОШ,
Няґів

18. октобра 2008 в Мукачoві быв 2. Мі- 
джінародный турнай у міні-фотбалї про 
11 – 12-річны русиньскы дїти. Тоты зма-
ганя бсе проходять під еґідов Світового 
конґресу Русинів і Закарпатьского благо-
дїйного фонду „Русинська школа”. Турнай 
ся закладав як змаганя міджі дїтми русинь-
скых недїльных школ. Айбо тов акціов нараз 
ся заінтересовали русиньскы фотбаловы 
дїтьскы колектівы із другых держав. І нелем 
они – участниками турная мають дяку быти  
і містны шпортовы школы і клубы, бо направ-
ду, такы турнаї – про дїти и молоджаву – усе 
нам хыблять!

На турнай пришли мужства: „Руснакы” 
(Лохово), „Бокшай” (СШ №7,Ужгород), 
„Русин” (СШ № 4, Мукачево), ШК „Русь” 
(Росвигово), „Кичера” (Бобовище). Пришли 
і загранічны гостї – із Словакії клуб „Клено-
ва”, што репрезентовав ту русиньске село 
Кленова, окрес Снина. Мож лем почкодова-
ти, же не дало ся выбавити транзітны шен- 
ґенські візы, і зато не міг прийти чемпіон 
тогорічного турная – команда ґімназії 
„Русин” із села Руськый Керестур (Сербія).

Цінне і то, же турнай серьёзно взяла 
і областна, і мукачовска власть. Змаганя 
перебігли під патронатом народного послан-
ця Україны Василя Петёвкы. Важну поміч 
орґанізаторы дістали од одборів шпорту  
і молоджавы Закарпатьской областной адмі-
ністрації і Мукачовского містьского уряду. 

Міджі спонзорами быв і Фонд Стівена Чепы 
(Канада).

Змаганя проходили у двох підґрупах.  
У фіналї перше місто здобыв мукачовскый 
шпортовый клуб „Русь” (тренер І. Шимон). 
Друге місце здобыло мужство „Руснакы” 
(наставник Юрій Головачко), третє – „Бок-
шай” (наставник Марьяна Потураєва). 

Набізовно, на цілый жывот молоды Руси-
ны-фотбалісты затямлять момент, як пере-
давав їм медайлы олімпійскый чемпіон  
з Мельбурна (1956 р.), заслуженый майстер 
шпорту Совєтьского Союза, лавреат тітула 
„Майлїпшый фотбаліста Закарпатя вшыткых 
часів”, Йожеф Беца, котрый, не позераючі 
на свої рокы, і антого року, і теперь підпоро-
вав тот турнай своёв участёв.

Змаганя набізовно ся стало красным свя-
том дїтьского фотбалу на Підкарпатю. Ор-
ґанізаторы змагань Микола Бобинець (за 
Крайове Общество підкарпатьскых Русинів) 
і Валерій Падяк (за Ужгородьске Общество 
ім. А. Духновича) пересвідчены: формула 
успіха русинства крыє ся якраз у такых масо-
вых акціях про дїти и молоджаву. Дїтьскый 
турнай потверджує: днесь суть ушыткы 
условія, абы зробити міджінародны змаганя  
у міні-фотбалї міджі русинськов молоджавов 
візитнов картков шпортового Мукачова.

Інформує прес-центер Ужгородського 
Общества ім. А. Духновича
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Евро на Словеньску

Де платить евро як мена?
• Од 1. 1. 2009 буде на Словеньску платити евро. 
• Евро є по америцькім доларї другов найвызначнїшов 

світовов менов. 
• Єдно евро мать 100 центів.
• Евро в сучасности є менов 15 країн еврозоны: Австрії, 

Белґії, Голандії, Ґерманії, Ґреції, Ірландії, Іспанії, Італії, 
Луксембурска, Малты, Портуґалії, Словенії, Фінландії, 
Франції і Ціпру. 

• Із сугласом Европского сполоченства евро є заведжене 
у Ватіканї, Монаку і Сан Марінї. 

• Евро як єдину платну мену поужывать ай Андора, Косово 
і Чорна Гора. 

Што нам принесе евро?
• силну і стабілну мену, узнавану всягды у світї,
• стабілный господарьскый розвиток і підвышованя 

жывотной уровни людей,
• дінамічнїше наростаня платів, пензій, заместнаности,
• путованя до заграніча без проблемів,
• легше подниканя,
• шыршый міджінародный торг, бівшы загранічны 

інвестіції, економічный рост.

Заведжіня евра на Словеньску 
• марец 2008 – сповнїня мастріхтьскых крітерій
• май 2008 – оцінёваня Европской комісії і Европской 

централной банкы ці Словеньско сповнило вшыткы 
крітерії, пропозіція Европской комісії на приятя 
Словеньска до еврозоны

• 8. юла 2008 – рϊшіня Рады Европской унії о заведжіню 
евра на Словеньску, установлїня конверзного курзу

• 8. авґуста 2008 – зачаток повинного дуалного (двоякого) 
зображованя цін

• 1. януара 2009 – День евра – заведжіня єднотной 
европской мены на Словеньску

• до 16. януара 2009 – дуалный обіг – в обходах мож 
платити і еврами, і корунами (папірёвыма і мінцами)

• до 31. децембра 2009 – выміна папірёвых корун у банках 
без поплатків

• до 31. децембра 2009 – выміна мінц у Народній банцї 
Словеньска без поплатків

• необмеджено – выміна банковок у Народній банцї 
Словеньска без поплатків

Нова мена – без страху

Підвышать ся ціны по заведжіню евра?
Выміна словеньскых корун за евра є главно технічна 
зміна, при котрій ся вшыткы ціны перерахують подля 
приятого курзу. Перерахунок корун на евра не є прічінов 
на звышованя цін. Лемже даяке наростаня цін може быти 
споєне із заокруглёванём. Заокруглёвати ся буде подля 
математічных правил на дві десятинны місця і вплив на 
ціну то буде мати мінімалный.

Про процес заведжіня евра є выробленый 
подробный сістем охраны спотребителя.
В середнёдобім горізонтї заведжіня евра загамує наростаня 
цін тым, же злегшить порівнёваня цін міджі країнами. 
То підпорить конкуренцію міджі фірмамим, росшырену 
о загранічных участників. Силнїша конкуренція наконець 
буде найлїпше помагати стабілізації цін.

Чекать нас зміна мены

Автоматічна выміна пінязей
Гладкому переходу на евро можеме помочі так, же свої 
зашпорованы пінязї вложиме на свій рахунок до банкы – 
коруны ся змінять автоматічно і без будь-якых поплатків.

Евро і мзды
Заместнавателї перерахують договорены мзды автоматічно 
і без поплатків і заокруглять їх на найблизшый евроцент.

Евро і пензії, соціална підпора
Од другой половины року 2008 вышка пензій ся зачала 
уваджати в корунах і сучасно в еврах. Пензії і соціална
підпора ся будуть заокруглёвати все догоры – на хосен 
пензісты ці соціално підпорованого. Перерахунок зробить 
Соціална поістёвня або уряды роботы автоматічно.

Ці буде евро про Словеньско приносом?
Важены сполужытелї,

уж од 1. януара 2009 припоїме ся к высше 320 міліонам обы-
вателїв выспілых европскых країн, котры прияли евро за 
свою народну мену. Завести евро сьме ся завязали і мы сучас-
но зо вступом до Европской унії.
Можеме з гордостёв конштатовати, же ся нам, як першым  
в нашім реґіонї, подарило сповнити вшыткы строгы крітерії на 
приятя евра. Є то наш сполочный успіх. Віриме, же выналоже-
на робота скоро принесе свої плоды. В найблизшых роках буде-
ме мочі як країна еврозоны наповно выужывати выгоды, якы вы-
пливають зо стабілной сполочной мены.
Наісто сьте собі нераз поставили вопрос, ці буде евро про Сло-
веньско приносом і як ся проявить приятя евра в нашім жывотї. 
Каждый процес несе зо собов так позітіва, як і неґатіва, но при 
заведжіню евра ясно перевышують позітіва. Евро є силна і ста-
білна мена, котра за 10 років своёй екзістенції здобыла єдно  

з першых місць міджі найсилнїшыма менами світа. Єй за-
веджіня на Словеньску звышить стабілность нашой економікы 
і принесе далшы інвестіції до господарства, вдяка чому взникне 
веце робочіх місць. А од росту господарства залежить і звышо-
ваня платів переважной части заместнаных жытелїв. В прак-
тічнім жывотї приносом заведжіня евра буде і простїше пу-
тованя за граніцї Словеньска, бо одпадуть старости і кельчік 
споєный зо змінёванём пінязей. Хоць выгоды новой мены ся ука-
жуть і в підвышованю цілковой жывотной уровни людей у нашій 
країнї лем поступно, но вытворить ся простор на приближіня 
ся к европскому жывотному штандарту.

Милы сполужытелї, мы пересвідчены, же евро і про Вас ся ста-
не витанов частёв Вашого каждоденного жывота!

Ян ПОЧІАТЕК, міністер фінанцій СР
Іван ШРАМКО, ґувернер Народной банкы Словеньска
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Евро – силна мена до каждой 
піняженкы!
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Задарьмо мож дістати 
подробнїшы інформації на: 

0800 103 104, 
www.euromena.sk

Еврокалкулачка
Милы сполужытелї, в тых днях сьте поштов дістали в обалцї дві брожуркы (треба їх прочітати) вєдно з 
еврокалкулачков, котра вам послужить на просте перераховлёваня корун на евра і навспак.
Перерахунок з корун на евра:
– задайте до калкулачкы суму в корунах,
– стиснийте ґомбічку на калкулачцї зо сімболом Sk – €,
– на дісплею ся Вам обявить ціна в еврах, перерахована конверзным курзом.
При перераховлёваню з евра на словеньскы коруны поужыйте ґомбічку € – Sk.

• Кідь мате дома зашпорены пінязї або векшу часть сло-
веньскых корун, так є найлїпше до зачатку децембра 
2008 їх однести до банкы. Тота вам од 2. януара 2009 (бо 
1. януара є штатне свято) коруны на Вашім рахунку (учтї) 
або вкладній книжцї перемінить на евра автоматічно і без 
поплатків.
• Пінязї выміняйте лем у банцї. Так істо штартовны ба-
личкы евромінц купуйте лем в банцї або на поштї. Вы-
міна буде всягды точно подля конверзного курзу 1 € = 
30,1260 Ск. По 1. януарї 2009 нихто не може вымінити ко-
руны за евра подля іншого курзу.
• Жадайте од обходників, жебы не звышовали ціны внас-
лїдку заведжіня евра і жебы ся припоїли к Етічному ко-
дексу.
• Спознавайте евробанковкы і мінцы і їх охранны еле-
менты.
• Не давайте никому інформації о своїх банковых учтах, 
платобных картах або сумі корун, котру мате дома, кідь 

дахто то буде од Вас жадати внаслїдку переходу на 
евро.
• Почас дуалного зображіня цін од 1. до 16. януара 2009 
будьте в обходах терпезливы. Обход не є змінарня. Кідь 
будете платити корунами, снажте ся платити якнайточнї-
шов сумов, жебы при касах не взникали проблемы з ев-
ром про далшых купуючіх. Обход мать право не прияти 
коруны за товар, кідь банковка, котров платите, переся-
гує 4-раз ціну купованого товару.
• В часї дуалного зображіня выужывайте главно безгото-
востне плачіня платобнов картов і не будете мати старос-
ти з готовостёв.
• Такой інформуйте контролны орґаны о порушіню пра-
вил у звязи із заведжінём евра.
• Слїдуєте інформації орґанів містной справы і само-
справы о правах купуючіх і общіх правилах про заведжі-
ня евра.

РАДЫ

1 евро

30, 126 Ск

стиснутём ґомбічкы хоць-яка сума в еврах ся 
перерахує на коруны

по стиснутю ґомбічкы на дісплею ся 
зобразить конверзный курз

стиснутём ґомбічкы хоць-яка сума в корунах 
ся перерахує на евра

запнути (калкулачка ся выпне сама по 5 
минутах нечінности)

калкулачка
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