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Собота пополадню, горучава
велька, витрик правда дакус
попирхує, алє заш лєм капки

зною вибиваю по тварох членох друж-
тва хтори ше почали зазберовац пред
просториями КУД-а “Осиф Костелник”
у Вуковаре. Того 27. авґуста на 14.00
гидзин на автобусу руша ше до Липов-
лянох. Атмосфера цалком позитивна,
горучава нє завадза, шицко идзе по
плану. 
Драга прешла у найлєпшим шоре и до
Липовлянох ше сцигує дакус споза 17.00
годзин, праве досц часу за преблєканє
до народного облєчива и уключованє
до дефилеу хтори почина на 18.00 год-
зин. Централна манифестация “Липов-
лянских стретнцох 2011” почина на
19.00 годзин и то под високим покро-
вительством предсидателя Републики
Горватскей проф. др сц. Иви Йосипо-
вича и покровительством сисацко-мос-
лавацкей жупанки Марини Ловрич Мер-
зел. 
После двацец рокох павзи, Липовлянски
стретнца обновени влонї пре оживйо-
ванє  найвекшей манифестациї култури,
язику и творчосци националних мен-
шинох у Горватскей. Того року стрет-
нуца тирвали од пиятку 26. авґуста по
нєдзелю 28. авґуста, а окрем култури
було ту и спорту и вельо забави. 
З тей нагоди вуковарске дружтво пред-
ставяло Руснацох. Вони на сцени на-
ступели з хором хтори одшпивал два
шпиванки “Била ружа” и “За далєким
нєбосклоном”  и зоз танцом жридловей
ґрупи “Подїлска полка”. Шпиванки зоз

шпивачами увежбала Агнета Тимко, а
хореоґраф танцу проф. Звонко Кос-
телник. Жени були облєчени у билих
блузнох, гадвабних руских сукньох по-
под хтори мали белини, билих ботошох
и чарних ципелих. Власи зачесани и
скрити под фитюлу, або сомот, кому
цо швечи. Хлопи були облєчени у ви-
шиваних кошульох, чарних панталонох
и лайбикох, обути до чарних чижмох и
вшелїяк на глави мали чарни калап.
Наступ им бул замерковани и добре
прияти од вельочисленей публики, а
доказ за то бул моцни аплауз хтори их
провадзел док зиходзели з бини.

По заслуженей вечери вуковарчанє
мали нагоду патриц велїченствени ог-
ньомет. Праве у тот час дзвигнул ше
моцни, жимни витор, а праве требал
почац концерт “Барунох”. Понеже кон-
церт нє почал анї по 23.30 годзин ру-
шели зме на драгу дому бо уж идуци
дзень, внєдзелю пополадню мали на-
ступ у Миклошевцох. Так вуковарске
путованє до Липовлянох закончело у
ранших нєдзельових годзинох з надїю
же подобних стретуцох будзе з рока
на рок вше вецей.  

Любица Гаргай
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Мишaни хор КУД „Осиф Костелник” Вуковaр

„Подильскa полкa” пред липовлянску публику

Руски дзивчaтa Мaрия Русин, Веро-
никa Мудри и Оливерa Югaс
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24 серпня 2011 року Україна святкує
визначний ювілей – 20-у річницю
проголошення державної Незалеж-
ності.

20 років тому Україна розпочала
новий етап у своїй історії, задекла-
рувавши основні засади політичного,
економічного та соціального роз-
витку. Було відкрито нову сторінку
в національному історичному літо-
писі – добу утвердження країни як
самостійної та незалежної Держави. 

Було закладено підвалини для по-
дальшого правового розвитку нації,
становлення демократії, соціально
орієнтованої ринкової економіки та
забезпечення прав людини шляхом
підтримання мирного й взаємови-
гідного співробітництва з усіма чле-
нами міжнародного співтовариства
за загальновизнаними принципами
і нормами міжнародного права.

Традиція чесних і прозорих виборів,
культура свободи слова, яка вко-
рінилася у засобах масової інфор-
мації та суспільстві, є важливим по-
казником досягнутого рівня демо-
кратії в Україні. Це реалії, без яких
сучасне покоління українців вже не
уявляє свого існування. Яким би
складним не був подекуди розвиток
держави, він відбувається у кон-
ституційному полі. Принципові рі-

шення ухвалюються на основі по-
літичної згоди, що базується на ба-
лансі сил між гілками влади, ос-
новними державними інституціями,
Верховною Радою, Кабінетом Мі-
ністрів та Президентом України.

У зовнішній політиці було обрано
стратегічний курс на європейську
інтеграцію. У двосторонній сфері
Україна будує відносини стратегіч-
ного партнерства з ключовими зов-
нішньополітичними партнерами на
принципах рівнонаближеності та
прагматизму, розвиває мережу пер-
спективного партнерства з держа-
вами, що стають новими центрами
політичного та економічного роз-
витку. 

Україна зарекомендувала себе від-
повідальним міжнародним партне-
ром. Важливим елементом ство-
рення сприятливого безпекового
оточення стало рішення про реалі-
зацію політики неучасті у військових
союзах. Україна демонструє при-
клад ядерного роззброєння, добро-
вільно відмовившись від третього
за потужністю у світі ядерного ар-
сеналу, бере активну участь в оп-
рацюванні й укладенні ефективних
міжнародних угод стосовно надання
гарантій державам, які не володіють
ядерною зброєю, сприяє посиленню
режиму ядерного нерозповсюджен-

ня, що сприяє зміцненню загальної
стабільності та безпеки у світі.

Наша держава підтримує тісні зв’яз-
ки із діаспорою та співвітчизниками,
представники яких стануть учас-
никами V-го Всесвітнього форуму
українців, просуває важливі проекти
в культурно-гуманітарній сфері, по-
кликані сприяти формуванню іміджу
України у світі як країни з багатою
історією та культурними традиція-
ми.

Проголошення Незалежності Украї-
ни стало результатом національного
й державотворчого поступу нашого
народу. Проголошення Незалеж-
ності - поворотний пункт в історії
сучасної України, втілення спокон-
вічної мрії українського народу про
свободу та незалежність. 

Відзначаючи 20-ту річницю держав-
ної Незалежності, українці вірять,
що невпинний демократичний роз-
виток Української Держави – це на-
дійна гарантія її процвітання, поступу
й утвердження як повноправного і
самостійного члена європейської
спільноти демократичних націй.
З повагою, 

Перший секретар 
(підпис)
І.Г.Боровець
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з нагоди відзначення 
20-ї річниці 

проголошення незалежності України



Uvojarni 204.brigade u Vu-
kovaru, 23. lipnja sa po-
četkom u 11,00 sati odr-

žana je tiskovna konferencija o
završnim pripremama za obilje-
žavanje Dana državnosti u Vu-
kovaru na kojoj su prisustvovali:
zamjenik ravnatelja Hrvatskog
vojnog učilišta, zapovjednik Ratne
škole, brigadni general dr.sc. Sla-
ven Zdilar, predsjednik županijske
koordinacije udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, g. Stipo še-
remet, predsjednik gradske koor-
dinacije udruga proisteklih iz Do-
movinskog  rata, g. Ivo Kovačić
kao i drugi uzvanici.
24. lipnja 2011. godine u  sklopu
protokola za obilježavanje Dana
državnosti, obilježen je i Dan „Sv.
Bone“ zaštitnika grada Vukova-
ra.Zbog loših vremenskih uvjeta
izostala je svečana  procesija
koja svake godine nosi moći sv.
Bone kroz grad od veslačkog
kluba do crkve „Sv. Filipa i Jako-
va“. U nazočnosti polaznika Do-
časničke škole i drugih vjernika
održana je samo sveta misa.
       25.lipnja 2011.god. sa po-
četkom u 9,00 sati, na Memori-
jalnom groblju u Vukovaru, pred
centralnim križem vijence su po-
ložili izaslanstva Oružanih snaga
RH, Vukovarsko-srijemske župa-
nije, grada Vukovara, županijske
i gradske koordinacije udruga
proisteklih iz Domovinskog  rata.
Izaslanstva OS RH i Vukovar-
sko-srijemske županije su položila
svijeće i vijence , na grob generala
Blage Zadre, 
       Uz veliki broju svećenstva,

na Memorijalnom groblju kod cen-
tralnog križa, molitvu za sve po-
ginule i nestale hrvatske branitelje
i civile u Domovinskom ratu pred-
vodio je generalni vikar o. Jakov
Mamić.
U 11,00 sati, u crkvi „Sv. Filipa i

Jakova“ održana je misa zahval-
nica za sve sudionike protokola i
ostale vjernike. Nakon sv. mise
formirana je kolona od svih su-
dionika protokola i vjernika. Ko-
lonu je predvodio puhački orkestar
ulicama grada prema križu na
ušću Vuke u Dunav gdje su ta-
kođer položeni vijenci i zapaljene
svijeće kao i ureda  ispred župa-
nijske i gradske vlasti te koordi-
nacija udruga proisteklih iz Do-
movinskog rata.

       U 12,00 sati, na trgu dr. Fra-
nje Tuđmana, svečana postrojba
održala je pokaznu vježbu kako
bi prikazala obučavanost, spo-
sobnosti i same kriterije Hrvatske
vojske. Naime, pripadnici svečane
postrojbe moraju zadovoljavati
osnovne kriterije kao što su: visi-
na, težina, psihofizičke sposob-
nosti. 
       Kratak koncert građanima i
sudionicima protokola poklonila
je klapa „Sv. Juraj“ Hrvatske ratne
mornarice.
       Centralna svečanost održa-
na je u vojarni 204.brigade u Vu-
kovaru, uz svečanu promociju
polaznika vojnih škola kojom je
obilježen završetak vojne izo-
brazbe za 379 polaznika iz Hr-
vatske i inozemstva.
       Uz predsjednika RH,  Ivu
Josipovića i predsjednicu Vlade

Jadranku Kosor, svečanosti su
prisustvovali brojni ministri kao i
predstavnici civilne i crkvene vla-
sti, te brojni drugi uzvanici.
       U svom obraćanju, predsjed-
nica Vlade,  Jadranka Kosor, če-
stitala je svim građankama i gra-
đanima Dan državnosti. Istaknula
je, također, da je Hrvatska u pro-
teklih 20 godina prošla trnovit
put, te da u mislima na sve pogi-
nule i nestale hrvatske vitezove
koji su dali život za domovinu,
moramo biti ponosni i uzdignuta
čela, na 20 godina hrvatske sa-
mostalnosti. Naglasila je, također,
da demokratske i prosperitetne
Hrvatske, uskoro 28.članice EU,
ne bi bilo bez žrtve hrvatskih bra-
nitelja koji su obranili i oslobodili
voljenu domovinu Hrvatsku. Rekla
je:“Oni su uzor i ponos jer su iz-
gradili čvrst temelj svih naših
uzleta…“, dodajući da je u pre-
govorima za pristup EU pokazana
posebna odlučnost kao i da je
moguće usvajati najviše standar-
de a i da moramo provoditi slo-
žene reforme. Poručila je još da
nismo odustajali ni kad se činilo
da smo od cilja vrlo daleko, jer
smo znali da svi zahtjevni poslovi
prilagodbe imaju za cilj bolji život
građana Hrvatske.
       Predsjednik RH, g. Ivo Josi-
pović, u svom obraćanju, rekao
je: „Hrvatska danas nije ista kao
što je bila na početku, prije 20
godina. Ne samo zbog rata koji
je razorio našu domovinu nego i
zbog svih promjena koje su se
dogodile kao što su demokracija,

ljudska prava, međunarodni po-
ložaj RH, odnosi sa susjedima.“
Dodao je da unatoč svim tim na-
porima i velikom napretku još
uvijek nismo savršeno društvo
te nas čekaju mnoge reforme.
„Ovo je trenutak da se uz sjećanje
na prošlost okrenemo budućnosti,
da vidimo koja je naša vizija,
gdje vidimo Hrvatsku u suvre-
menom svijetu“ rekao je pred-
sjednik Ivo Josipović.
       Nakon završetka svečanosti
visoki dužnosnici državne, župa-
nijske i gradske vlasti okrijepili
su se domjenkom. Zbog pred-
sjedničkih obveza predsjednik
RH odmah nakon svečanosti oti-
šao je put Zagreba.
       Koncertom „Vukovar u srcu“,
Simfonijski puhački orkestar OS
RH i klapa „Sv. Juraj“ Hrvatske
ratne mornarice, koji je održan u
večernjim satima, u dvorištu Dvor-
ca Eltz u Vukovaru, završilo je
svečano obilježavanje Dana dr-
žavnosti RH. Koncertu su prisu-
stvovali: predsjednica Vlade Ja-
dranka Kosor, predsjednik Sabora
Luka Bebić, brojni ministri-Vladimir
šeks, Petar Čobanković i dr.,
predstavnici županijske i gradske
vlasti, visoki časnici HV-a kao i
predstavnici svih crkvenih insti-
tucija grada Vukovara. Slobodan
ulaz na koncert omogućio je pri-
sustvo velikog broja građana iz
grada i okolice koji su s pjesmom
i veseljem obilježili završetak sve-
čanog obilježavanja Dana drža-
vnosti RH.  
                               Irena Đuđar
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U Vukovaru svečano obilježen Dan državnosti 25. lipnja 2011.godine

Hrvatska je  u proteklih 20 godina
prošla trnovit put

Svečano polaganje vijenaca kraj križa na ušću Vuke u Dunav

Predsjednik Republike 
Hrvatske Ivo Josipović

Predsjednica Vlade RH 
Jadranka Kosor



Na proteklim izborima za
članove Vijeća i pred-
stavnike ukrajinske na-

cionalne manjine u RH prijav-
ljene su liste  i održani su izbori
u sljedećim izbornim jedinicama
i županijama:
U Gradu  Zagreb od ukupno

335 birača na izbore je izašlo
88 birača ili 26,27%. Za pred-
stavnika ukrajinske nacionalne
manjine u Gradu Zagrebu iza-
bran je ponovno Viktor Filima
sa 39 glasova što čini  44,3 %
od ukupnih birača.
U Sisačko - moslavačkoj žu-
paniji za predstavnika ukrajin-
ske nacionalne manjine biran
je kandidat u općini Lipovljani.
Od ukupno 140 birača na izbore
je izašlo 39 birača ili 27,86%.
Za predstavnicu ukrajinske na-

cionalne manjine u Lipovljanima
izabrana je Ivanka Slota s 32
glasa što čini 82% ukupnih bi-
rača.
U Brodsko – posavskoj županiji
birani su predstavnici na više
izbornih razina i izbornih jedi-
nica. Na izbor  županijskog
predstavnika ukrajinske nacio-
nalne manjine od 169 birača
izašlo 52 birača ili 30,77% od
čega je 3 nevažeća listića ili
5,77%. S 48 glasova ili 94,2 %
izabran je ponovno Mihajlo Se-
menjuk.
U izbornoj jedinici Grad Sla-

vonski Brod od ukupno 85 bi-
rača na izbore je izašlo 34 bi-
rača ili 40 %, nevažeća je bilo
3 listića ili 8,82%.  Za   pred-
stavnika ukrajinske nacionalne
manjine u Gradu Slavonski

Brod s 31 glasom ili 91,2 % od
ukupnog broja birača izabran
je Nikola Zastrižni. 
U općini Bebrina od 50 birača
na izbore je izašlo 14 glasača
ili 28%. Za općinskog predsta-
vnika ukrajinske nacionalne
manjine s 14 glasova ponovno
je izabran Željko Koropatnicki.
U Vukovarsko-srijemskoj žu-
paniji od ukupno 451 birača
ukrajinske nacionalne manjine
na županijske izbore   je izašlo
70 birača ili 15, 52%, od toga
je 69 ili 98, 52 % važećih listića,
a 1  ili  1,48 % nevažeći glasački
listić. Za županijskog predsta-
vnika izabrana je Nataša Vovk
sa 68 glasova ili 97,15%.
U izbornoj jedinici Grad Vukovar
od ukupno 254 birača za izbor
gradskog vijeća ukrajinske na-

cionalne manjine na izbore je
izašlo 46 birača ili 18,11%. Iza-
brano je Vijeće od 15 članova.
U izbornoj jedinici općine Bog-
danovci od ukupno 158 birača
za predstavnika ukrajinske na-
cionalne manjine na izbore je
izašlo 23 birača ili 14,56%. Za
ukrajinskog predstavnika u op-
ćini Bogdanovci izabran je s
14 glasova Miroslav Vovk.
Na teritoriji Republike Hrvatske
na protekle Izbore za Vijeća i
predstavnike nacionalnih ma-
njina izašlo je ukupno 259 pri-
padnika ukrajinske nacionalne
manjine od mogućih 1095 gla-
sača što je 23,6 % i predstavlja
prilično nizak odaziv biračkog
tijela.

Vera Pavlović
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Упершей декади юния
мешаца на подручу
цалей Републики Гор-

ватскей отримани виберанки
за Ради и припаднїкох на-
ционалних меншинох. Право
гласа мало коло 370 тисячи
гражданох, а на гласанє ви-
шло лєм коло 8%, лєбо коло
30 тисячи.
Спрам Закону о националних
меншинох Руснаци виберали
своїх представительох у ве-
цей єдинкох: у Горпду Заґреб
у Осиєцко – бaрaньскей жу-
пaниї, городску Раду у Вуко-
варе, општински Ради у оп-
штинох Боґдaновци  и Том-
повци  и Раду рускей нацио-
налней меншини на уровню
Вуковарско–сримскей жупа-
ниї.
У Городу  Заґреб од уписаних
131 на гласанє вишли 44 осо-
би од чого 28 гласи достал
Ириней Мудри. 
У Осиєкцко– бaрaньскей жу-

пaниї од уписаних 93 на гла-
санє вишло 10 особи, a за
жушaнийску представитель-
ку вибрана Агнетка Балати-
нац. 
У  у општини Томповци ше
виберало членох Општин-
скей ради, на виберацким
попису нашли ше 277 особи,
од хторих на гласанє вишло
коло 18%. До Ради вибрани:
Борис Бучко, Мирослав Гай-
дук, Дюра Бики, Витомир
Мудри, Златко Гирйовати,
Славко Ждиняк, Мирослав
Лїкар, Сандра Лїкар, Деян
Лїкар и Звонко Ждиняк.
У општини Боґдaновци Рус-
наци тиж виберали членох
општинскей Ради. На попису
ше находзел 431 гласач, а
на гласанє вишли 73 особи
лєбо коло 17%. До Ради ви-
брани : Марияна Джуджар,
Томислав Рац, Даниєл Ва-
шаш, Михайло Голик, Янко
Сопка, Йоаким Вашаш, Пе-

тар Киш, Звонко Костелник
и Желько Костелник. 
Членох городскей ради Рус-
наци виберали лєм у Вуко-
варе. Од уписаних коло 600
на гласанє вишло коло 14%,
а вибрани тоти 15 особи:
Зденко Бурчак, Лела Дїтко,
Мирослав Дїтко, Блаженка
Дудаш, Владо Русин, Мирко
Дорокази, Мирко Пап, Зво-
нимир Барна, Наталия Гнат-
ко, Звонко Рац, Мария Такач,
Владо Мудри, Славко Рамач,
Наталия Барна и Кирил Гар-
ди.
Руснаци гласали и за членох
Ради Вуковарско–сримскей
жупаниї. На попису з правом
гласа нашли ше 1477 Русна-
ци, а на гласанє вишли 241
лєбо 16,32%. До нового сос-
таву Ради вибрани: Борис
Бучко, Зденко Бурчак, Йоа-
ким Дудаш, Марияна Джуд-
жар, Яким Ерделї, Звонимир
Ерделї, Михал Шайтош, Ми-

рослав Гайдук, Златко Ги-
рйовати, Наталия Гнатко, Пе-
тар Киш, Марина Колбас, Ми-
рослав Колбас, Звонимир
Колбас, Звонко Костелник,
Желько Костелник, Деян Лї-
кар, Любица Мудри, Ярослав
Медєши, Славко Ждиняк,
Томислав Рац, Витомир Муд-
ри, Мария Такач и Звонко
Рац. 
Иншак як заключенє можеме
повесц же орґанизация ви-
беранкох нє була найлєпша.
Окремне препущенє видзиме
у факту же найвекше число
жительства нє було доста-
точно информоване зоз тер-
мином отримованя, же ви-
беранки нє провадзел нїяки
пропаґандни материял, та
вец анї нє чудне же ше на
виберанки на уровню дер-
жави одволало лєм просе-
ково коло 8% гласачох.

Дюра Лїкар

Rezultati  Izbora 2011.godine za predstavnike 
ukrajinske nacionalne manjine

З НОВИМА МОЦАМИ ҐУ АФИРМАЦИЇ
ВИБЕРАНКИ зА РАДИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬОХ РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ У ГОРВАТСКЕЙ



Уорaґaнизaциї Горвaт-
ского институту зa ло-
кaлну сaмоупрaву

(ГИЛС–у) и Вуковaрско–
сримскей жупaниї 30. aвґустa
2011. року  у вуковaрским
готелу „Лaв”отримaнa кон-
ференция o скенирaню єд-
нaкосци хтору финaнсовалa
Европскa Уния.
На конференциї присуство-
вaло коло 30 учaшнїкох,
предстaвнїкох Рaдох и здру-
женьох нaционaлних менши-
нох Вуковaрско–сримскей
жупaниї медзи хторимa було
нaйвекше число Руснaцох.
Коференцию у мено орґaни-
зaторох Вуковaрско–срим-
скей жупaниї отворелa и ви-
клaдaчох привитaлa Ивaнa
Чуркович, a у мено ГИЛС–у
Aлексaндaр Сабaдош.
Перши виклaдaч др сц. Зво-
нимир Лaуц предсидaтель
ГИЛС–у, чийо шедзиско и
Осиєку, виклaдaл о шлєбоди
и єднaкосци як основних чло-
векових прaвох. Же би люд-
зе були шлєбодни перше ше
нaмaгaли же би були єднaки
пред Богом,  потим пред зa-
конaми,  a конєчни циль єд-
нaкосци у квaлитетним жи-
воце и роботи. єднaкосц
пред зaконaми вимaгa  стaн-
дaрдизовaнє и ґлобaлизовa-
нє, aлє єднaкосц у живоце
и роботи глєдa змоцньовaнє
локaлней сaмоупрaви хторa
у процивносци зоз змоцньо-
вaньом ґлобaлизовaня. Тиж
тaк демокрaция як пaновaнє
векшини муши мaц у своїм
змисту зaщиту меншини,  a
гиєрaрхия як потребa орґa-
низовaного дружтвa муши
почитовaц принцип субсиди-
ярносци як процивносц пре-
черствей гиєрaрхиї.
Други виклaдaч др сц. Дaвор
Брунчич виклaдaл о фун-
кционовaню локaлней сaмо-
упрaви и способу ришовaня
нaйзнaчнєйших чловекових
потребох дзе ширшa друж-
твенa зaєднїцa, aлє у велькей
мири и локaлнa сaмоупрaвa

окончує гевто цо нє може
сaм поєдинєц. Прaве прето
бaрз знaчне мaц инициятиви
и идеї и знaц их зaпровaдзиц
у пaртнестве зоз локaлну сa-
муопрaву у чим, кед слово о
зaпровaдзaню прaвох нaцио-
нaлних меншинох, Рaди и
предстaвнїки нaцинaлних
меншинох мaю вельку улогу
и можлївосци. При тим  мушa
буц свидоми же вони нї о
чим нє можу одлучовaц, aлє
зоз добримa информaциями
и добру комуникaцию зоз ло-
кaлну сaмоупрaву през со-
витодaвну функцию можу
мaц вельки уплїв хтори зa
припaднїкох  нaционaлних
меншинох бaрз знaчни кед
ше приношa и зaпровaдзую
прогрaми з културней и про-
свитней облaсци. єден зоз
нaйвекших проблемох у ро-
боти Рaдох предстaвнїкох и
здруженьох нaционaлних
меншинох у тим же ше нaй-
векшa чaсц припaднїкох нa-
цинaлних меншинох нaходзи
у нaйхудобнєйших локaлних
сaмоупрaвох.
Треци виклaдaч Николa Мaк,
подпредсидaтель Совиту зa
нaционaлни меншини РГ бе-
шедовaл о улоги Рaдох и
предстaвнїкох нaцинaлних
меншинох як нaйвисшого мо-

делу меншинскей сaмоупрa-
ви нa локaлним уровню. Мaк
подцaгнул же зa їх роботу
бaрз знaчне же би було до-
бре информовaни о роботи
целох локaлней сaмоупрaви.
У прaкси ше дaґдзе случую
розлични думaня и зрaженя
о медзисобних компетенци-
йох рaдох и здруженьох. По
одредзеню членa „Б” Устaв-
ного зaкону прaвa нaционaл-
них меншинох би требaло
толковaц добренaмирно,  цо
знaчи,  як дaкеди и Ленїн
толковaл же нaционaлним
меншином дaкеди лєпше гоч
и дaкус пресолїц як нєдосо-
лїц. Остaло нєдоповедзене
питaнє зaменїкa предстaвнї-
кa  нaционaлней меншини.
У случaю шмерци, aбо нє-
можлївосци окончовaня ро-
боти  предстaвнїкa нaцио-
нaлней меншини зaкон нє
одредзує же би ше вибрaл
його зaменїк хтори би го зa-
менєл, тa у тим случaю його
место остaвa прaзне по други
виберaнки. Тaк ше случело
зоз Руснaцами  Осєцко–бa-
рaньскей жупaниї кед нєс-
подзивaно умaр їх предстaв-
нїк Влaдимир Тимко. Мaк нa-
глaшел же би у роботи Рaдох
и предстaвнїкох нaционaлних
меншинох  требaлa векшa

потримовкa медийох и яв-
ного информовaня.
Штвaрти виклaдaч, Тaмaш
Кaдaр зоз Бриселу виклaдaл
о европскей мрежи целох
(ЕКЮИНЕТ-у ) хтори aфир-
мую єднaкосц и дaвaю помоц
жертвом дискиминaциї. Тотa
орґaнизaция зaклaдa ше зa
лєпше сотруднїцтво нєвлa-
дових здруженьох, aфирмо-
вaню добрей прaкси оспосо-
бйовaнє кaдрох цивилних ор-
ґaнизaцийох, черaнку инфор-
мaцийох целох Еврпоскей
Униї и взaїмну помоц угро-
женим членом...
Присутни нa конференциї мо-
жебуц нaйвецей обчековaли
од остaтнього виклaдaчa,
Aлекси Дьокичa. Вон виклa-
дaл нa тему „Нaционaлни
меншини и фонди Европскей
униї”. Прaвдa, виклaдaч Дьу-
кич нє понукнул готови пре-
цизни рецепт як нaционaлни
меншини зоз своїмa прогрa-
мaми можу нaйуспишнєйше
похaсновaц  фонди ЕУ, бо
ше до нїх нє доходзи лєгко.
Нaйзнaчнєйше у предклaдох
финaнсовaня прогрaмох мaц
точни числa и подполну ви-
родостойну документaцию.
Векши вигляди у поглєдовa-
ню средствох мaю прогрaми
нaционaлних меншинох хтори
обезпечую потримовку ло-
кaлней сaмопрaви. У виробку
тих  прогaрaмох тербa по-
глєдaц помоц Уряду зa здру-
женя РГ.
По зaконченю виклaдaня от-
воренa крaтшa дискусия зоз
питaнaями и предкaлдaми,
a потим присутни могли вжaц
дaскельо видруковани мa-
терияли хтори дaвaю вредни
подaтки о локaлней сaмоуп-
рaви прогрмох и фондох ЕУ.
Очивисно же нaс досц швид-
ко обчекує нови способ обез-
печовaня финaнсийних сред-
ствох зa прогрaми у просвити
и култури нацинaлних мен-
шинох.

Гaвриїл Тaкaч
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КОНфереНция О сКеНирaНю єДНaКОсци

Oрґaнизaторе конференциї о скенирaню єднaкосци
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Протягом 18-19 липня у Вуковар-
сько-сріємській жупанії з дво-
денним візитом побувала деле-

гація із Закарпатської області України,
яку складали представники обласної
державної адміністрації: депутат об-
ласної ради, голова Свалявської рай-
онної ради Георгій Уліганинець (голова
делегації), заступник начальника го-
ловного управління економіки Василь
Папп, начальник відділу розвитку під-
приємництва і торгівельних відносин
Міца Владислав, заступник начальника
відділу з питань культури Іван Канюка
та начальник відділу за народності Гу-
зинець Юрій. Вони зустрілися з керів-
ництвом жупанії та підприємцями з ме-
тою продовження співпраці, налагод-
ження відносин та встановлення зв’яз-
ків у господарчій, торгівельній, куль-
турній та інших сферах діяльності. З
боку посольства України в Хорватії на
зустрічі також був присутній посол Ук-
раїни Олександр Левченко.
У приміщенні жупанійської вічниці ук-
раїнських делегатів зустріли жупан
Божо Ґаліч, дожупани Желько Цірба
та Джордже Чурчіч, голова уряду жу-
пана Марінко Бельо, голова Жупаній-
ської ради Антун Жагар та керівники
регіонального управління у різних сфе-
рах господарства. У офіційній частині
зустрічі присутні розглянули можливості
проширення співпраці між Вуковарсько-
сріємською жупанією та Закарпатською
областю. Український посол О. Лев-
ченко зазначив, що початки переговорів
про встановлення співробітництва між
двома регіонами за ініціативи Союзу
русинів і українців та посольства України
сягають ще 2002 року, але тоді не були
успішними. Посол висловив надію, що
підписаний минулого року Договір про
співробітництво не залишиться тільки
на папері, а дасть конкретні результати
на користь обом державам. 
Членам делегації було запропоновано
насичену програму, у рамках якої вони
могли ознайомитися з роботою різних
передових підприємств жупанії. Відві-
дали взуттєву фабрику Борово, де ди-
ректор Хуснія Буріч показав процес ви-
робництва та розповів про стан фабрики
на сьогодні у порівнянні з довоєнним
періодом. У порту Вуковар разом з ди-
ректором Т.Міхалєвічем розглянули

можливості річкового зв’язку між двома
регіонами через Тису по Дунаю. Серед
сільсько-господарських підприємств ук-
раїнським гостям було представлено
Вупік, зокрема фермерське господар-
ство на Якобовцу. Позитивне враження
на членів делегації справило відвідання
заводу комбайнів SAME DEUTZ FAHR
– Жетеліца у Жупані, де директор Дамір
Кобаш коротко ознайомив присутніх з
роботою заводу та показав виробництво
комбайнів від початкових деталей до
останньої фази.
У програмі візиту було також передба-
чено зустріч з членами КПТ ім. Івана
Франка, відвідання монастиря сестер
Василіянок і греко-католицької церкви
Христа Царя у Вуковарі.
Наступного дня закарпатських делегатів
прийняло найсхідніше місто Вуковар-
сько-сріємської жупанії—Ілок. Міський
голова Мірослав Яніч гостинно зустрів
представників Закарпатської області,
познайомив їх з господарством міста
та визначними пам’ятками культури.
Гості відвідали церкву і монастир св.
Івана Капістрана, Ілоцький міський му-
зей.
Директор акціонерного товариства
Ілоцькі підвали Младен Папак ознайо-
мив гостей з діяльністю та виробниц-
твом цієї успішної фірми, яка поєднала
багаті традиції і сучасні технології. Гості

пройшли так званим «винним шляхом»,
який включено у туристичну пропозицію
міста і передбачає розгляд сучасної ви-
нарні, виноградників, панорами Відіко-
вац та Старих ілочких підвалів, в архіві
яких зберігаються вина більш як пів-
столітньї давності. У якості ілоцьких
вин гості змогли переконатися під час
дегустації вина у Старих підвалах.
Наприкінці гостям було запропоновано
відвідати одну з сільських общин, щоб
отримати комплексне враження від гос-
подарства жупанії. Члени делегації від-
відали общину Ловас, де познайомилися
з інфраструрою, розглянули декілька
підприємств, які функціонують на те-
риторії общини( ферма, виноградники,
швейна фабрика і т.д.), побували у Опа-
товцу на сімейному господарстві сім’ї
Бічанич, яка займається сільським ту-
ризмом. Насамкінець голова делегації
Г.Уліганинець висловив своє позитивне
враження від візиту та задоволення з
приводу продовження співпраці. Він за-
значив ,що хоча два регіони дещо від-
різняються специфікою господарства,
але можливі як спільні точки інтересів,
так і взаємодоповнення, та запросив з
відповідним візитом до Закарпаття не
лише представників влади, але і під-
приємців, які зацікавлені за співробіт-
ництво.
Леся Мудрі

Члени закарпатської делегації з представниками Вуковарсько-сріємської
жупанії на фабриці Борово

НалагОДжеННя міжрегіОНальНОї
співпраці

ДРУГИЙ ВІзИТ ДЕЛЕГАЦІї Із зАКАРПАТТя У ВУКОВАРІ
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„Сибир то розквитнута яр
младих ґенерациийох!" – на-
писал Пабло Неруда, вельки
чилеански поета, после на-
щиви тому седмому конти-
ненту на сиверу Азиї. 
Отверам свой нотес и читам
свой текст написани почат-
ком 80 тих рокох з нагоди на-
щиви Байкалскому озеру: 
”Боже! Чи Сибиряки змогню
моци зачувац тот рай на
жеми, и розлучиц го од пекла,
яке бездушни людзе знаю
створиц зоз краси и богат-
ства яки ши швету даровал?!
З молитву почнєм такой:
Боже, мнє нїч нє треба. Отче
наш, модлїм Ци ше, помож
Сибиряком зачувац Сибир!
Людзом зоз других конти-
нентох Сибир виволує асо-
цияциї:
1. На страшни жими!  (З часци
то одвитує правди, алє у
юлию, кед  наш авион злєцел
на аеропорт у Омску шицко
ше купало у слунку и желє-
нїдлу, температура була  25
ступнї целзиюсових понад
нулу. Сибир познати по ош-
трих жимох, алє тот вельки
залядзени простор познати
по тим же уж нєшка греє пол
Европи, а нєодлуга ше обче-
кує же будзе зогривац  и
обезпечовац ґаз за други по-
треби за цалу Европу;. 
2. На лаґри у котрих людзом
осудзеним на кару, Вельки
Сталїн, а нє були милосер-
днєйши анї його предходнїки,
їх царски височества Рома-
ново, оможлївел спознац цо
чека вельких гришнїкох после
Страшного суду. 
3. Байкалске озеро, найвек-
ше сладководне озеро у Ев-
роазиї. (Поверхносц 31. 500,
квадратни километери води
за пице, найглїбше на швеце
(Глїбина му до 1.742 метери.
До ньго ше улїваю прейг 40,
цо векши, цо менши рики зоз
околних брегох, а з нього ви-
ходзи лєм єдна рика  — Ан-
ґара. Озеро ше находзи на

454 метери надморскей ви-
соти цо значи  же мож зоз
шлєбодним падом обезпечиц
питку воду шицким местом
у Азиї и  Европи котри ше
находза  спод 400 метери
надморскей висоти. Познате
же чловечество може и зоз
менєй и вецей авта, же може
и без других ресурсох, алє
без сладководней води, нє
може. Вода за пице людзох
и статку, насушна потреба.
И так би ше могли начиш-
льовац числени абсурди, яки
гарактеристични за тоту жем,
алє винєшем ище лєм єден
абсурд, котри значни за тему
нашей приповедки.     
Концом 70 тих рокох орґани-
зовани перши туристични на-
щиви Сибиру у орґанизациї
порядней югославянско–со-
вєтскей туристичней аґенциї.
Члени ґрупи були по месту
биваня зоз шицких  югосла-
вянских републикох.
Ґрупа у Москви, у котрей я
путовал була єдна зоз пер-
ших. Путовало ше на швид-
ким гайзибану Београд–Мос-
ква познатим под меном
"Пушкин". Главни город бул
перша дестинация, а вец нас
на автобусу одвезли на ци-
вилни аеропорт за нукашнї
транспорт СССР —
Домод`єдово. Тото цо було
фасцинантне за шицких нас
котри зме мали нагоду путо-
вац на нукашнєй линиї воз-
душного транспорта Совєт-
ского союзу то барз велька
живосц и численосц путнїкох
у воздухоплївним  превозу.
Пошвидко зме одгадли при-
чину; розстоянє на линиї Мос-
ква – Иркутск, зоз кратким
затримованьом у Новосибир-
ску, путнїцки авион прелєци
за осем годзини и два оброки
поживи. Же би прешол тото
розстоянє путнїкови швид-
кого гайзибана потребне
осем днї и двацец штири об-
роки поживи цо, кед ше прет-
вори до пенєжу, винєше ве-

цей раз драгше. Час препро-
вадзени у драже у нїх нє мал
даяку векшу улогу, до того
зме ше швидко прешвечели;
за нїх у чаше нашого пребу-
ваня на тим путованю ище
вше час нє значел пенєж як
людзом у Заходней Европи. 
За нашу приповедку перша
дестинация — Новосибирск
— ма вельке значенє. Пу-
туюци на якимшик огромним
"Туполєву" зоз штирома млаз-
нима моторами, кед  злєто-
вал на новосибирски аеро-
порт, мнє так заболєли уха
же сом мал чувство як кед
би ми дахто до нїх джобал з
иглїцами. Змесцели зме ше
до хижох у готелу, а понеже
зме лєцели у напряме вос-
току, ґу слунку, и попри тим
же зме у воздуху були шейсц
годзини, по новосибирским
чаше було лєм цо нє тельо
годзин на кельо зме ше зоз
Москви рушели на драгу. По-
кля ґрупа пошла на полуд-
зенок и до нащиви Академ-
ґородку, я остал у готелу од-
почивац. Предвечаром сом
ше пребудзел, облєкол и зи-
шол до ресторану. Коло
єдальнї ресторана находзел
ше сепаре у котрим було дас-
кельо госцох. Вошол сом и
шеднул за єден шлєбодни
стол. 
Прешло досц часу покля ше
нє зявел конобар.
Же, цо жадам?!
–     єст лї у вас чай!
–     Нормально! Хотїтє подачу
чая?!
–     Да. Спасиба!
Конобар записал цошка до
нотесу, а нєодлуга по тим
єден мнє нєпознати чловек,
котри могол буц пейц шейсц
роки старши одо мнє, при-
ступел якошик нєсиґурно ґу
мойому столу и културно ме
замодлєл же чи шлєбоно
шеднуц за мой стол. А вец
ше представел:
–     Я Анджей Зарубицкий! 
–     Штефан Гудак! – одви-

товал сом. 
И так ше предлужела роз-
хварка: вон, же є Поляк, я
же сом Руснак зоз Югославиї;
вон, же роби як дохтор у
шпиталю у Новосибирску, я
же сом член ґрупи туристох
котра нєшка припутовала зоз
Москви. Зна вон за югосла-
вянску ґрупу туристох, котра
ма нєшка присц  до Новоси-
бирску бо ше ту о тим уж ве-
цей як мешац приповеда.
Гвари же ше по варошу при-
поведа же ґрупа нащиви Лї-
вальню Аспарухово до кот-
рей  од 1941. року, як Нємци
нападли на СССР, и як лї-
вальня преширена зоз ма-
шинами яки преселєни 1941.
року зоз европскей часци
Союзу  до тей лївальнї, нє
крочела нога анї єдного
странца. Югославянє маю
чесц перши видзиц цо ше, и
як, продукує у тим ґиґанту
совєтскей металней индус-
триї. Младеж Фабрики отри-
мує схадзки на котрих ше
пририхтує шветочна програ-
ма дочеку товаришох зоз
Югославиї зоз закуску и тан-
цом. 
И так сом дознал  же його
цала фамелия вивежена до
Сибиру по Другей шветовей
войни, кед СССР одщипел
Львовски край вєдно з Льво-
вом и припоєл тот фалат По-
льскей, Совєтскей Републики
України.  
Братови Андрийови ше от-

ворели уста и нє престава
приповедац. Дознавам же
вон и його оцец робели у єд-
ней польскей фабрики як ме-
талоглодаче. Оцец му пред-
лужел робиц и ту у Сибире
як металоглодач и бул добре
плацени, алє  пошвидко умар
од жалю за своїм родним
крайом. Нєодлуга на гевтот
швет пошла и його мамка, а
вон як наймладши уписал ше
до стреднєй школи, пошвид-
ко уписал и медицину и спе-
циялизовал. Тераз роби як

АЕРОМИТИНҐ НАД МИКЛОШЕВЦАМИ
(ІІI часц)
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гирург у шпиталю. Ма трохи-
жови квартель, любел би кед
бим го могол нащивиц у його
доме. Понеже сом му дал
знац же ми ту лєм у преходзе
и же маме по нащиви Ново-
сибирску, лєциц  до Иркутску,
дзе планована нащива Бай-
калскому Озеру, а потим дра-
гу предлужуєме  на сивер до
Братску, до нащиви другей
по велькосци гидроцентрали
на швеце на рики Анґари,
обачел сом же вон бул дакус
нєзадовольни.
Пошвидко ми одкрил причину
свойого нєзадовольства:
„Знаце, я мам єдну обовязку
– почал Поляк свою припо-
ведку – мой оцец ше дружел
ту у Новосибирску зоз єдним
Сербом, котрого зме волали
Дядя Чиро. Тот приємни и
скромни чловек часто до нас
приходзел; бавели зоз моїм
оцом шах. Кед сом ше Поля-
кови питал же як вони знаю
же Дядя Чиро Сербин, Поляк
ми гварел же тот чловек сам
гварел же є Сербин, алє же
його оцец и сам нє верел же
Дядя Чиро Сербин; обачел,
же у бешеди по русийски
цага на рушнячки, на бешеду
подобну  бешедом  польских
Лемкох, и же му вон то у єд-
ней нагоди  и гварел, алє
Дядя Чиро остал заш лєм
при тим же є Сербин. При-
поведал же мал у своєй єдин-
ки даскельо Лемкох зоз По-
льскей та прето до росийскей
бешеди уруцує попри серб-
ских и  лемковски слова. 
„Тато гварели же Дядя Чиро
позна шицки воєни лєтадла
заходних союзнїкох Совєт-
ского союзу у Другей швето-
вей войни, котри ше спроци-
вели фашистичним жемом
на чолє зоз Гитлерову Нє-
мецку и Японом, и же бул
югославяски пилот–ловар,
котри зоз своїм  лєтадлом
1941. року прелєцел на стра-
ну антигитлеровскей коали-
циї.  Кед мой оцец поставел
питанє Дядьови Чирови же
як ше нашол по Другей шва-
товей войни у СССР–у и то
на Сибире, Дадя Чиро би лєм
одмахнул з руку и зоз тим
дал знац же о тим нє жада
бешедовац.  

Иншак, факт же совєтска
власц од 1917. року по конєц
двацетого сторочя награб-
кала лєдво єдного жителя
на єден квадратни киломе-
тер на тот богати простор,
указує же нова, так волана
совєтска народна власц, анї
кус нє демократизовала спо-
соб колонизациї Сибира, та
ше там и далєй одходзело
найчастейше на доживотне
витримованє кари, лєбо до-
часово на роботу, по декрету
власцох.
єден житель – на єден квад-
ратни километер!
Дознавам од Поляка же по
шмерци оца и мацери, котри
умарли од жалосци за род-
ним крайом — постало цал-
ком ясне же є примушени ту
занавше остац, йому нїч дру-
ге нє остало алє ше оженїц и
предлужиц  роботу у шпита-
лю. Так Анджей постал граж-
данин Новосибирска.
Праве у тим чаше привезли

до шпиталю чежко хорого
Серґея Ивановича Соловйо-
ва, котри прекомандовани
на службу до Новосибирску,
а котри пред тим робел у
служби у КГБ (Корпус ґасу-
дарственой безопасности) у
Москви (Оддзелєню за Бал-
кан и Стредню Европу). Його
прекоманда вязана за тир-
ваци зражованя медзи ро-
ботнима людзми у тей знач-
ней державней воєно–поли-
тичней структури, а котра
до нєй була плански инфил-
трована з боку найвисших
руководительох Союзу. Слу-
чело ше так же праве вон
робел на предмету авияти-
чарского полковнїка  Кирила
Сабадоша, котри бул пре до-
бре познаванє конфиґурациї
терена над котрим союзнїцки
ескадрили лєцели приблї-
жуюци ше ґу процивнїцким
стратеґийним цильом, най-
квалификованша особа же
би їх водзел, заобиходзаци
лєм йому познати можлїви
пункти, на котри мож поста-
вяц процивавионску одбрану.
Анджей Зарубицкий швидко
покапчал же би Дядя Чиро,
Сербин и Кирил Сабадош,
могли буц иста особа. Вон
тото гварел и Серґейови Ива-

новичови, котри, тиж так,
без огляду же особа зоз його
предмету роботи припадала
ґу Мадяром, понеже през-
виско Сабадош мадярского
походзеня, тримал то за мож-
лїве. Анджейови аж було и
мило же його оцец бул у пра-
ву кед заключел же Дядя
Чиро  Русин. Полякови, кед
є у швеце, гоч як нє церпел
Русинох и Українцох, зоз си-
бирскей перспективи тот
швет заш лєм бул нє лєм
блїзки, алє аж и мили.  
Дядя Чиро обидвом Поляком,
и младому и старому, бул
якаш чудна особа. И нє лєм
їм, Америцка ЦИА, пренашла
же податки котри Кирил дал
о себе анґлийскей служби
нєподполни — Кирил пре-
цихнул факт же у Турскей
скорей як мал контакти зоз
югославянску Амбасаду, кон-
тактовал  зоз Совєтску ам-
басаду. Як таки, розуми ше,
такой достал "хвост", котри
го провадзел под час цалей
Другей шветовей войни.
Серґей Иванович досц нєп-
решвечлїво бешедовал о тим
же совєтскому боку, и попри
вельких намаганьох, нє по-
шло од рук запровадзиц кон-
такт зоз Кирилом Сабадошом
под час цалей Другей шве-
товей войни. 
Югославянскей страни Кирил
Сабадош бул тиж так подоз-
риви. Його случай випитали
и дознали шлїдуюце: з нагоди
єдного бомбардованя на-
фтней индустриї у Питештию
(Румуния), у врацаню назад
до бази, бомбардер у котрим
ше находзел Кирил, бул зва-
лєни над Сербию, посада ше
ратовала на способ же на
час вискочела зоз авиона,
алє падобранци  ше приже-
мели на терен котри бул под
четнїцку контролу. Четнїки
падобранцох придали Нєм-
цом. Так ше Кирил вєдно зоз
свою посаду нашол у нємец-
ким лаґру котри бул змесце-
ни у лєше нєдалеко од Брна
у Ческей. Нє прешло пар днї,
Кирил бул поволани до ко-
манди лаґру и вецей го його
товарише нє видзели у лаґру,
цо могло значиц за полиций-
ни способ заключованя, же

є пущени пре даяки интерес,
а кед слово о войни и воя-
кови такого калибра, вец
слово лєм о шпиюнажи за
одредзени бок. 
Кирил по войни мал свою
верзию приповедки о тим як
є пущени зоз лаґру, котра на
гранїци фантастичного. По
Кириловей вияви котру дал
югославнскей УДБИ  (Управа
државней безпечносци) його
зоз лаґру виратовал сам ко-
мандант лаґру Ерих Цимер-
ман, дакедишнї службенїк
Нємецкей амбасади у Кра-
льовини Югославиї, котрого
Кирил вивед зоз єдного при-
єму на котрим ше тот пирґави
Нємец, просто поведзене,
ожар, прецо би його дипло-
матична кариєра була закон-
чена, кед би нє було Кирила,
котри ше знашол, вивед го
зоз дружтва и одвед до
свойого квартелю. Припо-
ведка добре обдумана, алє
як превериц єй правди-
восц?!... Югославянска УДБА
нє верела  до тей приповед-
ки. Пре тоту подозривосц
УДБ–и, Кирил преходзи иле-
ґално югославянску гранїцу,
одходзи до Бечу зоз намиру
пойсц до Америки же би ше
придружел ґу своєй супруги,
алє там праве наишол на
медведжу дзиру. Руси го га-
рештую и одводза до СССР–
у же би положел рахунки за
прияти пенєж од Совєтох у
Анкари 1941. року. А нєпо-
розуменє медзи Кирилом
Руснаком, котри любел Ру-
сох, и русийскима власцами
настало пре похопйованє
обовязкох брата спрам брата
у неволї — Кирил тримал же
брат братови длужни помог-
нуц у неволї, а Братко Рус
тримал же кед зме браца,
кишенї нам нє шестри! Кирил
нїкому нїч нє гварел, алє
наша предпоставка же вон
мушел одробиц пенєж  зоз
информацию о лєтадлох ан-
ґло–америцкей бомбардер-
скей авияциї, чийо дїйство у
значней мири допринєсло по-
биди союзнїкох над фашис-
тичну коалицию державох у
Другей шветовей войни, а
котра могла вельо значиц як
потвердзенє податкох, котри



114/2011 Нова Думка

LITeRATURA – ЛИТеРАТУРА – ЛIТеРАТУРА

СССР уж мал, о можлївосцох
употреби стратеґийней авия-
циї у офанзивних акцийох ви-
черпйованя економскей и
воєней моци нєприятеля.
Саме по себе ше подрозумює
же чловек котрому була до-
ступна совєтска воєна бом-
бардерска авияция, под нїяку
цену, нє шмел напущиц те-
риторию Совєтского союзу.
Кирил поднєсол вимогу же
би ше жадал виселїц  до Зє-
динєних америцких держа-
вох, з намиру же би ше зишол
зоз свою супругу, медзитим,
Москва на його вимогу нє
одвитовала. 
Вец єдного дня Дядя Чиро
замодлєл Анджея Зарубиц-
кого же най писемко, котре
му принєсол, затрима по мож-
лївосци до нормализациї од-
ношеньох Совєтского Союзу,
а по його думаню час за нор-
мализацию уж барз блїзко,
и най писемко да лєбо даєд-
ному Югославянови, кед буд-
зе мац можлївосци стретнуц
ше зоз людзми зоз Баклану,
лєбо най пошлє по пошти,
кед настанє така можлївосц.
Зарубицкий  кед одношеня
Совєтского Союзу зоз ев-
ропску часцу державох од-
вельгли, стретнул ше зоз єд-
ним Югославяном зоз Чарней
Гори, придал му тото писем-
ко, алє Чарногорец гарешто-
вани з боку совєтских влас-
цох пре тарґовину зоз ико-
нами, а одвжате му и Кири-
лово писемко, Анджей мал
пре тото и проблеми зоз
власцами, нє тельо пре пис-
мо, кельо прето же Дядя
Чиро потим як придал Ад-
жейови писмо скапал, як кед
би препад до жеми. Совєтска
служба безпечносци Поляка
обвиньовала же вон знал же
тот твардоглави Сербин сце-
кол а нє приявел го. 
У югославянскей туристич-
ней ґрупи бул попри мнє ище
єден Руснак. Бул то Владис-
лав Югас, директор Радио
Нового Саду. 
У готелу "Сибирия" у Иркут-
ску, якаш Ґалїна, домарка
готела, випивала з веселима
Югославянами русийску вот-
ку як серватку, а шпивала
як оперска шпивачка, нєп-

реривно читкаюци других:
– Толька, по тїхонку, това-
рищи, по тїхоньку!... 
"По тихоньнку", а єй глас од-
гуковал по цалим готелу, так
же други госци приходзели
з часу на час интервеновац.
Ютредзень, таки нєвиспани,
шедзиме зоз Югасом у спаль-
нї, отворим ґеоґрафийну кар-
ту СССР–а. Та му поставям
питанє:
– Цо думаш, кед би ше дацо
стало, кадзи сцекац на заход
назад, чи предлужиц на вос-
ток, та прейґ Китаю и Япону
пробовац ше даяк домогнуц
Ядрану!?           
– Одкаль ци то тераз?! – нєс-
подзива ше мой сопутнїк.
Виприповедам му вокраци
приповедку о Кирилови Са-
бадошови и на остатку по-
ставим питанє: 

– Цо думаш, яки його
шанси, кед надумал висц зоз
СССР–а?!  
Югас ше задумал, попатрел
на карту, одречно кивнул з
главу, а вец гварел: 
– Нїяки!                                                                  

* * * * *
Починаюци од Миклошев-

цох, кед сом як хлапец бегал
же ми аж душа на нос ви-
ходзела видзиц зоз своїма
очми авион парковани на
жеми, прешвечиц ше же то
нє мали паперови авиончок,
яки ми дзеци правел зоз па-
перу, алє праве чудо технїки
у котрим шедзи живи чловек,
та по приповедку о Кирилови
Гиковому, як Сабадошових
наволовали у Миклошевцох,
то нє остатнї мой стик зоз
приповедку вязану за пилота
Кирила Сабадоша. Под вплї-
вом Кирилових акробацийох
на авионє над Миклошевца-
ми, я 1947. року сцел  напу-
щиц учительску школу у
Осиєку и пойсц учиц ше за
пилота. За упис було потреб-
но положиц одредзени тести
и достац потвардзенє же сом
здрави, а за тото требало
исц до Беоґраду. Понеже сом
нє мал нїкого хто би ме од-
ведол на препатрунок, остал
сом ше школовац у Осиєку
за учителя. 
Мойо перше роботне место
було Києво, (срез сараєвски,

Република Босна и Герцеґо-
вина). О рок сом премесцени
до Трнова за управителя
школи. Як управитель школи,
кажди мешац сом одходзел
на схадзки до Сараєва. У та-
кей єдней нагоди, чекаюци
трамвай на Марин двору у
Сараєве, стретли зме ше зоз
подполковнїком Якимом Са-
бадошом, котрих у Микло-
шевцох наволовали Сабадо-
щиково. Вон бул у активней
служби у югославянским
войску у обвисцуюцей служ-
би. Вон ме поволал же най
зайдзем вшелїяк до ньго кед
шлїдуюци раз придзем до
Сараєва же бизме ше набе-
шедовали. Так я на вецей
заводи нащивел його фаме-
лию. Вон бул оженєти зоз
Софию Недич зоз Боботи,
срез вуковарски. Здогадам
ше єдней нащиви, кед ме
Якимова супруга дочекала
барз знємирена, бляда у тва-
ри. Познєйше, кед уж зоз ро-
боти пришол и єй супруг до-
знал сом  же прецо Якимова
супруга була знємирена. При-
поведка би могла так гла-
шиц:
Забренкал телефон и бешед-
нїк з другого боку вязи ше
опитал же чи то квартель
полковнїка Сабадоша. Вона,
научена же муши буц осто-
рожна у котактованю зоз нє-
познатима, цо єй остало ище
од часу док Яким, як обвис-
цуюци официр за вязу, бул з
другого боку Сримского
фронта у Боботи илеґално
змесцени и информовал ко-
манду Фронта о рухох нєп-
риятельского войска, поста-
вела питанє: же зоз  ким ма
чесц бешедовац. Исти глас
єй дал знац же вон "приятель
полковнїка авияциї Кирила
Сабадоша зоз Беоґраду",  же
наволує зоз Опатиї.... Понеже
дознала же слово нє о єй
мужови, вона му културно
одповедла же єй муж нє по-
лковнїк авияциї и нє вола ше
Кирил, же товариш сиґурно
прогришел число телефона,
и нє чекаюци його дальши
слова, спущела слухалку.
Знємирело ю тото же особа
здругого боку телефона ище
на три заводи бренкала. Со-

фия, медзитим, нє дзвигала
слухалку, и лєдво чекала же
би ше Яким врацел зоз ро-
боти же би го информовала
о телефонскей розгварки зоз
нєпознатим. Яким, кед чул
вистку о телефонскей роз-
гварки, лєм одмахнул з руку,
гварел єй же добре посту-
пела, и додал. „То нє перши
раз же ме замєнюю зоз Ки-
рилом ".

* * * * *                                                                                                                                        
Пробовал сом написац

правдиву приповедку о Ки-
рилови Сабадошови, пило-
тови  югослаянского возду-
хоплївства, родом зоз Мик-
лошевцох, и рушел сом шлїд-
зиц за фактами. Пошвидко
сом заключел же то нє драга
по котрей мам исц бо сом
ше прешвечел же актере
фактоґрафиї ма кажди свою
правду, а зоз рижних прав-
дох, даєдних аж и котрадик-
торних, нє зложим лоґичну
приповедку. 
єдина правда же Кирил Са-
бадош, пилот воєного воз-
духоплївста Кральовини
Югославиї  1941. року, кед
Гитлер —  вожд тедишнєй
фашистичней Нємецкей —
нападнул на Югославию, зоз
своїм авионом одлєцел до
Турскей. Зоз Турскей прейг
єгипта  приключел ше ан-
ґлийскому воздухоплївству и
участвовал у бомбардованю
воєних цильох фашистичних
державох  Нємецкей, Италиї,
Мадярскей, Румуниї и других.
Правда же авион у котрим
бул над Сербию звалєни, же
бул у лаґру и з нього бул пу-
щени. Првда же бул по войни
у Беоґрадзе и же илеґално
прешол югославянску гранїцу
и сцигнул до Бечу. Зоз Бечу
ше явел зоз розглїднцу своїм
дому. Од того часу шлїд ше
му траци. 
Правда  и то же Кирил Са-
бадош постал легенда и же
як таки будзе у нас жиц док
єст нас Миклошевчаньох, по-
кля єст нас Руснацох котри
у себе ношиме, и на нашо
нащадки преношиме тоту ле-
ґенду.

К о н є ц 

Штефан Гудак



УПетровцох, у греко-
католїцкей церкви
“Покрова Пресвя-

тей Богородици” 06. ав-
ґуста на швето “Пробра-
жения Господнього” по-
швецена овоц. Тото швето
памятка на дзень кед ше
Господ Исус Христос на
гори Тавору пред апосто-
лами преображел у своєй
подполней слави.
По народним обичаю вери
ше же ше на тот дзень
шицко на тим швеце, та
так и овоц, преображує и
зоз желєней овоци, як цо
древко желєне на хторим
настала, постава подпол-
но дозрета, слатка, здра-
ва, смачна и порихтана за

рихтанє сокох, маджу-
нох, палєнки и шицкого
иншого цо лєм схопни
чловечи розум и руки
заню з такей овоци
справиц.
На тот дзень до пертов-
скей церкви принєшене
надосц овоци у кошар-
кох и на тацнох на по-
швецанє. З нагоди того
велького християнского
швета пригодну казань
отримал и принєшену
овоц по Служби Божей
пошвецел петровски па-
рох мр сц. Владимир
Седлак зоз шпиваньом
и молитву присутних ви-
рних.
Желько Гаргаї
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IZ CRKVeNOG ŽIVOTA - ЗОЗ цеРКОВнОгО ЖИВОТA

У ПеТРОВЦОх НА ПРеОбРАжеНИє ПОшВеЦеНА ОВОЦ

Внєдзелю, 24. юлия,
Петровчанє ше у
Служби Божей здо-

гадли на 175 роки иснованя
своєй парохиї. Вона поста-
новена 25. юлия давного
1836. року на жаданє при-
селєних Руснацох до Пет-
ровцох и пошвецена є По-
крову Пресвятей Богороди-
ци. У тих велїх рокох вельо
ше того и одбуло: число ви-
рних вецейраз росло и змен-
шовало ше, церква будована
и преширйована, парохиялни
дом потераз два раз будо-
вани, вирни над’жили три
войни и три раз починали
од початку по каждей од
нїх... 
Задумане було же би ше от-
веранє ювилейного року тор-
жественше одбуло, алє пре
хвильку шмерци дакедиш-
нього крижевского владики
кир Славомира Микловша
тото би нє швечело, та зме
ше одлучели почац як да-

кеди – сами. Зоз нашим па-
рохом мр сц. Владимиром
Седлаком здогадли зме ше
рокох котри за нами, алє и
проєктох котри нас обчекую.
То вибор нового церковного
одбору, початок будованя
новей парохиї, предлужова-
нє обнавяня самей церкви,
ушорйованє паноцовских
гробох на петровским теме-
тове, алє и дальша робота
на духовним полю зоз ви-
рнима.
Централна преслава рочнїци
була би на сам Кирбай, а
през цали рок зоз часу на
час буду отримовани духов-
но – културни импулси вя-
зани за прешлосц и тераш-
ньосц петровскей парохиї
зоз попатрунком на єй бу-
дучносц. Под Марийовим По-
кровом и зоз Благословом
Господнїм най би єй було на
многая и благая лїта!

Владимир Седлак

175. РОкИ ОД сНОВАНя 

гРекОкАТОЛЇЦкей ПАРОхИЇ

У ПеТРОВЦОх

Грекокатолїцка церква,
Крижевске владичес-
тво, орґанизує од 20.

по 26. новембер того року
поломнїцтво до Риму, хторе
будзе предводзиц монс. Ни-
кола Кекич, владика кри-
жевски. Тото нам тих дньох
гварел декан Вуковарского
деканату о. Яким Симуно-
вич, а тиж так нас упознал
зоз вкупним змистом того
путешествия. 
До Риму ше путує на авто-
бусу, а руша ше зоз Заґребу
внєдзелю вечар 20. новем-
бра. За пондзелок предвид-
зени приход до Падови, на-
щива гробу и свята литурґия
за св. Леополда, розпатранє
церквох св. Антуна Падо-
ванского, св. Франї Асиш-
кого и молебен у церкви св.
Мариї. Ютредзень заплано-
ване цалодньове розпатра-
нє културно–историйних па-
мятнїкох у Риму и нащива
паповей базилики святого
спасителя и св. Ивана у Ла-
терану.

На стреду, 23. новембра,
будзе обще приманє святого
оца Бенедикта XIV и роз-
патранє церкви св. Петра у
Ватикану. Идуцого дня ше
драга предлужує до Монте
Касина и Лучера дзе будзе
отримана Служба Божа у
лучерскей катедрали. Пия-
ток, 25. новембра шлїдзи
нащива Барию и архиєрейс-
ка литурґия на гробе св. Ни-
коли Мирлицийского. Вра-
цанє до Заґребу предвид-
зене за соботу у позних год-
зинох.

Цена аражману по особи
зоз полним пансионом коло
2 300 куни, без урахованей
цени превоженя з дому по
Заґреб и назад.

Конкретнєйши информациї
ше може достац од о. Якима
Симуновича на число теле-
фона 32/514–104.

Ксения Лїкар

ПАЛОМНЇЦТВО 

ДО РИМУ

Петровски пaрох Влaдимир Седлaк нa Преобрaженє пошвецa овоц
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нАшО ИКОнОСТАСИ  - нАшІ ІКОнОСТАСИ

Иконостас зоз своїм випатрунком
крем духовного порученя и фун-
кциї, бешедує вельо и о тих кот-

ри го наручели, проєктовали и виро-
бели. Вон яґод кнїжка. Стої опрез нас.
Може буц праве лєм збачени, або ше
за нїм дахто „нацагнє“ и почнє „обрацац
боки“ його историї. Нараз пред нами
тот исти иконостас випатра якошик
иншак. Спомнути елементи барз важни
бо вони часто одредзую технику, алє
и тематику композициї єдного иконос-
таса.
Иконостас у манастирскей каплїци
Христа Царя, Шестрох Василиянкох у
Осиєку добри приклад иконостасу кот-
ри на єден свой способ дава моцне
порученє, праве прейґ своєй „еґзотич-
носци“ бо є уникатни у Горватскей, а и
ширше на тих наших просторох по тех-
ники у якей є зробени. Иконостаси ше
будую, а икони пишу або малюю, алє
на осєцким иконостасу икони вишива-
ни. Иконостас робени од 2000. по 2002.
рок и спада ґу найновшим уметнїцким
сакралним оствареньом у нашим Кри-
жевским владичестве.
Його древена конструкция тиж так уни-
катна бо є зробена у Охриду од майс-
трох Константина Ауноского, Божина
Стойкоского и Стояна Чаикоского. Дре-
вени часци принєшени до Осиєку и ту
су поскладани. На древу резбареному
у традициї македонских майстрох най-
визначенши мотиви жита и лози. То
два старохристиянски символи. Жито
симбол Св. євхаристиї алє и вичного
живота, бо заренко жита умера же би
ше з нього народзел нови живот. Лоза
символ Христа на котрого шицки ми
„накаламени“ твориме винїцу Царства
Божого у хотрим ше виполнює пророц-
тво о обецаней жеми зоз Старого Звиту.
Крем того, тоти два елементи всепри-
сутни и у наших крайох бо Осиєк город
у ровнинї окружени зоз полями и винї-
цами.
На царских дзверкох лоза виходзи зоз
пискох финикса. За тоту птицу ше ве-
рело же вона саму себе спалює на
жертвеним огню и зоз праху ознова
оживює так же вона постала символ
воскресеня Христового. На рамикох
бочних дзверкох присутни и дуб, символ
витирвалосци, котри ше находзи и у
гербу Василиянского чину. На резба-
реним поставеним древе монтировани
вишити икони.
Вишиванє єдна окремна технїка обще
присутна як медзи Руснацами так и
медзи Українцами. Вишивало ше дакеди

вельо, а найкрасши вишивки крашели
нашо обисца и церкви за вельки швета.
Цикаве то же вишиванє було од самого
початку присутне и у сакралней тра-
дициї наших народох. Шицким нам по-
знати вишивани ризи котри священство
найчастейше ноши на Вельконоцни шве-
та. Познати нам и вишивани олтарнїки
и други партки зоз котрима ше прек-
риваю олтарни стол и други столїки у
церкви. Тиж так маме у наших старих
крайох приклади нє мальованей алє
вишиваней Плащанїци, або вишиваних
крижох котри ше у обходох коло церкви
торжествено ноша. 
Вишиванє у сакралней уметносци квит-
ло по початок XX столїтия, а вец дожило
свою кризу под часи док и Церква у
старих крайох пре тедишню политику
преходзела свою хресну драгу. Концем
двацетого столїтия вельки майстор сак-
ралного вишиваня бул о. Дмитро Бла-
жейовски. Вон автор мустрох по хторих
Шестри Василиянки вишивали полни
два роки икони осиєцкого иконостасу.
О. Блажейовски видал велї кнїжки зоз
мустрами, а робел и студиї на тему
сакралного вишиваня. Його ручна ро-
бота краши велї грекокатолїцки церкви
на України, у Канади, Америки, а тиж
так и по Европских жемох. 
Осєцки иконостас ма яґод и векшина
новших иконостасох лєм єден (суверени)
шор иконох, а вец у форми квелба зро-
бени икони дванац вельких християн-

ских шветох. Икони на иконостасу ви-
шили шестри Василиянки по мустрох
спомнутого о. Блажейовского. У суве-
реним шоре го краша икони Христа и
Богородици, Благовисценє на царских
дзверкох, а на бочних икони св. Ште-
фана и св. архангела Михайла котри
патрон Провинциї Шестрох Василиянкох
зоз шедзиском у Осиєку. Два бочни
икони у сувереним шоре то снователї
чину Василиянох: св. Василиє Вельки
и св. Макрена.
Патраци у цалосци, иконостас у манас-
тирскей каплїци Шестрох Василиянкох
нє лєм уникат пре технику у якей є
зробени, алє є уникат и утим же ясно
дава порученє нащивительови каплїчки
котри го шоровше попатри, а то, же
вон ясна вяза тих котри ше у тей церкви
на молитву зазберую зоз єдним крайом
и народом зоз хторого вони походза и
чию єдну часточку традициї зоз своїм
приходом пресадзели праве там дзе
рика Драва дзелї Бараню од Славониї,
а то город Осиєк.

Владимир Седлак, паноцец

Хаснована библиоґрафия:
ФЕДИШИН, Г., Іконостас в монастирській
каплиці Сестер Василіянок в Осієку, 
Осієк 2011.

BADURINA, A. (ed.), Leksikon ikonografije,
simbolike i liturgike zapadnog kršćanstva, Zagreb
20065

иКОНОстас У ОсиєКУ

Иконостaс грекокaтолїцкей церкви “Христa Цaря” у Осиєку
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ЗОЗ ХРИСТИЯнСКОгО ЖИВОТA–З ХРИСТИЯнСЬКОгО ЖИТТЯ

Священик.. Це слово
відоме нам із ди-
тинства; коли ми

чуємо його, в нашій уяві
постає поважний чоловік,
який нібито є таким, як і
інші, але водночас відріз-
няється від загалу. Свя-
щеник завжди перебуває
в центрі уваги, це людина
особлива, яка, здавалося
б, не має права на помилку.
З давніх-давен священик
у громаді був уособленням
не тільки святості, а й ін-
телігентності, прикладом
для інших, і саме за його
поведінкою визначали мо-
ральний стан у суспільстві.
У Святому євангелії є гар-
на і зворушлива сцена,
коли Ісус Христос після
свого воскресіння, на бе-
резі Генезаретського озе-
ра, тричі запитує апостола
Петра, чи він Його любить.
І на потрійну відповідь лю-
бові Петра, Христос тричі
каже до нього: «Паси мої
ягнята, паси мої вівці» (Ів.
21, 16). Так само під час
покладання рук єпископа
при свяченні Ісус Христос
доручає священикові пасти
Його ягнята, Його вівці. І,
як це видно з розмови Ісуса
з Петром, - мірою любові
священика до Христа, є
його ревність і старання про
спасіння душ. Одна з най-
давніших християнських
ікон, що знаходиться у рим-
ських катакомбах – це ікона
Доброго Пастиря. Тут Хрис-
тос представлений як до-
брий Пастир поміж своїми
овечками або як Пастир,
що на раменах несе загуб-
лену вівцю. Христос хоче,
щоб Його священики були,
як і Він, - добрими пасти-

рями. Звідси й почесна на-
зва - душпастир. Обов’язки
священика – одні з найваж-
чих, та їх нагорода велика
в небі. Ісус Христос покли-
кав священиків спасати
людські душі, за які Він від-
дав своє життя на хресті.
Проповідь Слова Божого –
це обов'язок священичого
стану, доручений самим
Христом. Як до апостолів,
так і до священиків Христос
каже: «Ідіть, отже, і зробіть
учнями всі народи... На-
вчаючи їх берегти все, що
я вам заповідав» (Мт. 28:19-
20). Св. апостол Павло в
листі до свого учня Тимотея
пише: «Проповідуй слово,
наполягай вчасно і невчас-
но, картай, погрожуй, на-
поумляй із усією терпели-
вістю та наукою» (2 Тим.

4:2). «Горе мені, коли б я
не проповідував євангелія»
(1 Кор. 9:16). Митрополит
Андрій Шептицький каже:
«Проповідь є першим
обов'язком священика і
вона накладає на нього
обов'язок святого життя...
Такою є віра людей, якою
є проповідь священиків»
(Про гідність священика).
Але найкращою проповіддю
священика є його життя...
Священик уділяє святі Тай-
ни. Через святу тайну Хре-
щення він вчиняє немовля
Божою дитиною і членом
святої Церкви. У святій тай-
ні Покаяння він в імені Хрис-
та відпускає гріхи і привер-
тає каяннику Божу ласку.
На святій Літургії він подає
вірним Пресвяте Христове
Тіло і Кров під видом хліба

і вина. Він благословляє
молодят у святій тайні По-
дружжя на дорогу життя.
Гідність священика осно-
вана на тому, що він є жи-
вою іконою Христа – До-
брого Пастиря серед своїх
вірних.
Кожен з нас хотів би мати
доброго, побожного, від-
повідального священика.
Але не забуваймо, звідки
беруться священичі покли-
кання: з наших родин, з
наших парафій. Ми, хрис-
тияни, маємо плекати праг-
нення молодих людей по-
святитися Богові, підтри-
мувати наших душпастирів
у їхній нелегкій праці, а
найголовніше – молитися
за добрих і ревних свяще-
ників, як каже Христос:
«Просіть, отже, Господаря
жнив, щоб вислав робіт-
ників на свої жнива» (Мт.
9, 37-38). 

Блаженніший Любомир Гу-
зар у Посланні з нагоди
року священичого покли-
кання називає священика
носієм надії у сучасному сві-
ті: «Ніхто в усьому світі не
має в руках таких потужних
засобів оздоровлення і ос-
вячення людського життя,
як саме християнські свя-
щеннослужителі. Ісус Хрис-
тос, як кажуть нам єванге-
листи, ходив містами і се-
лами Палестини та словом
і чудами проповідував Боже
Царство. Ви, дорогі священ-
нослужителі, можете Бо-
жим словом та силою свя-
тих тайн продовжувати це
спасенне діло і розбудову-
вати Боже Царство на зем-
лі».

СС. Василіянки

ПАсИ МОЇ ВІВЦІ!
(свята Тайна священства)

«Бо його вибрав Господь, Бог твій, з-поміж усіх твоїх поколінь, щоб він стояв на службі в ім'я Господа...» (Втор. 18, 5).
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Днями на запрошення святкування
65-річчя від дня створення Дер-
жавного заслуженого академіч-

ного Закарпатського народного хору
(керівник – заслужений працівник куль-
тури України Наталія Петій-Потапчук)
Ужгород відвідав голова товариства
русинів і українців «Рушняк» міста Рієка
(Хорватія) Владімір Провчі. У нашому
місці художник вже вдруге і щоразу зі
своєю персональною виставкою живо-
писних робіт. Цього року експозицію
було розгорнуто спочатку у філармонії,
а потім у Закарпатському музеї народної
архітектури та побуту (директор – за-
служений працівник культури України
Габріелла Андял).

У рамках програми візиту за сприяння
Обласного організаційно-методичного
центру культури (директор Володимир
Рудейчук) він відвідав Словаччину.
Саме в ті дні в установі для громадян
похилого віку і будинку соціальних по-
слуг (Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb) в селі Новоселиця
Снинського округу Словацької Респуб-
ліки, який розташований у прекрасному
середовищі Буківських верхів, у самому
серці Національного парку «Полонини»
відбувся вернісаж портретів графічних
робіт Олександра Сидорука, викладача
Ужгородської дитячої школи мистецтв
та автора цих рядків, провідного мето-
диста Обласного організаційно-мето-
дичного центру культури під назвою «І
тут живуть люди». Вперше таку вис-
тавку, на якій були представлені по-

ртрети клієнтів установи словацького
художника Юрія Кресили, було прове-
дено ще у 2006 році. 

Виступаючи на відкритті виставки, Вла-
дімір Провчі висловив вдячність ініціа-
торові її проведення голові Союзу ру-
синів-українців Словацької Республіки
у місті Гуменне Міхалові Іванцу за ори-
гінальний, глибоко гуманістичний проект,
спрямований на піднесення духовних

цінностей на вищий рівень.
З метою ознайомлення з історією та
мистецтвом Закарпаття Владимір Про-
вчі здійснив також поїздку містами і
селами нашого краю, відвідав дерев’яні
церкви у Розтоці, Гукливому, Пилипці
та Нижньому Студеному Міжгірського
району. Митець відзначив, що подорож
справила на нього незабутні враження
і назавжди залишиться в пам’яті, ви-
словив бажання відвідати Закарпаття
і в наступному році. Сказав, що щиро
полюбив цей край і його людей, а ще
зробить все, що в його силах, щоб про
Закарпаття почули в Хорватії та європі. 
Він також відвідав музей Закарпат-
ського обласного українського  музич-
но-драматичного театру, Закарпатський
обласний краєзнавчий музей, Закар-
патський обласний художній музей ім.
Й.Бокшая, концерт зразкового дитячого
ансамблю народного танцю «Джерельця
Карпат» Обласного будинку культури
профспілок, Горянську ротонду та інші
історико-культурні об’єкти міста. 

До слова, його робота в сфері зміцнення
культурних та дружніх зв’язків з Украї-
ною відзначена ще Президентом Ук-
раїни Віктором Ющенком орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня. 

Володимир Мишанич

ХОРВАТІя СТАЛА БЛИЖЧЕ

Влaдимир Провчі біля дерев'яної церкви нa зaкaрпaтті

Подяка Володимиру Провчі за успішну співпрaцю
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Na poziv KUD „Taras
ševčenko“ iz Prnjavora
šumećani odlaze na

gostovanje u BiH gdje su 2.
srpnja sudjelovali na   2. Festi-
valu nacionalnih manjina koji
se pod nazivom „Mala Europa“
u Prnjavoru. 
Po riječima jednog od organi-
zatora festivala Franje  Rovera
festival „Mala Europa“ je ne-
dvojbeno najznačajnije kulturno
zbivanje  na teritoriji općine
Prvnjavor. Ove godine je svoje
stvaralaštvo prezentiralo preko
500 sudionika iz pet zemalja,
iz Srbije, Poljske, Republike

Hrvatske, Češke i Italije. Pred-
stavljanje svog rada i kulturnih
sadržaja sudionici su započeli
svečanom povorkom kroz grad
a sam program je organiziran
u sportsko-rekreativnom centru
Borik u Prnjavoru.
Ukrajinsko kulturno umjetničko
društvo „Andrij Pelih“ koje pre-
zentira i njeguje kulturu Ukraji-
naca i Rusina u RH predstavilo
se publici plesovima: „Hopak“,
„ Bukovinski mladenački ples“,
„Siljska polka“ te starom uk-
rajinskom izvornom pjesmom „
Horame dolame“. Članovi
KUD-a „Andrij Pelih“ su imali

organizirano prenoćište u grko
katoličkom samostanu u Prnja-
voru.
Trećeg srpnja 2011. god.  u
selu Devetina održana je 11.
Međunarodna smotra ukrajin-
skog kulturno umjetničkog
stvaralaštva „Červona Kalyna“
na kojoj su nastupali KUD iz
šireg područja BiH, a u pljesak
publike i prigodu za prezenti-
ranje svojeg rada članovi uk-
rajinskog kulturnog društva
„Andrij Pelih“ iz šumeća su
imali tog istog dana u večernjim
satima na još jednoj smotri fol-
klora u šibovskoj. 

Žitelji šibovske su u nedjelju 3.
Srpnja bili domaćini 14. Sus-
reta  kulturno umjetničkig
društava na kojima su se uz
blagonaklone domaćine, čla-
nove KUD „Taras ševčenko“ iz
Prnjavora šumećani na pozor-
nici predstavili s „Pozdravnim
plesom“ i „Hopakom“.
Uz međusobne dogovore o
razmjeni iskustava i razvijanju
dobre suradnje te večeri su čla-
novi ukrajinskog kulturnog
društva „Andrij Pelih“ krenuli
put Republike Hrvatske u svoju
Posavinu.
Tomo Lučanović

Članоvi izvornog pjevačkog zbora KUD «Andrij Pelih» Šumeće Članovi KUD-a u svečanom defileu svih sudionika Susreta

Atraktivni ples «Hopak» Dio plesa «Bukovinski vesiljni»

ŠUMEĆE U PRNJAVORU, DEVETINI I ŠIBOVSKOJ
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КУД яКим гарДи зОз петрОвцОх НастУпелО На
преслави  130. рОчНїци приселєНя слОвацОх

ДО ЙОсипОвцУ пУНитОвацКОгО

Под покровительством
Совиту за национални
меншини, соборскей

заступнїци Зденки Чухнил,

Уряду за Словацох котри
жию у иножемстве, городу
Дяково и Осєцко–бараньскей
жупаниї, а у орґанизациї  Ма-
тици Словацох  Йосиповац
од 26. по 28. авґуст 2011.
року отримана  централна
преслава 130. рочнїци од при-
селєня Словацох до Йоси-
повцу Пунитовацкого. 

Пияток, собота и нєдзеля
були резервовани за фол-
клорни програми, спортски
и огньогасни змаганя. У му-

зичней часци наступели во-
кални ансамбл «Бечарине»,
«Славонски дукати» и «Ґа-
рави». Фолклорну часц пред-
ставели танєчни ансамбли
зоз Нашицкого  Марковцу,
Риєки, Словацкей Републи-
ки, Ґорянох, КУД «Яким Гар-
ди» Петровци, Кончаници,
ансабмл «Шафарик» зоз Се-

биї-Войводини и домашнї  Йо-
сиповац. Пред початок ма-
нифестациї орґанизовани де-
филе учашнїкох, а на ста-
диону швето култури озна-
чели и  падобранци котри
скочели зоз авиона на ста-
дион.

Окрем зоз фолкором и писню
Йосиповчанє ше представели
и з участвованьом 122. Дя-
ковскей бриґади – 20. роки
по тим. После програми ос-
тало ше на вечери до позней
вноци.  

звонко Костелник
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Фотоґрaфия нa пaмятку зоз Йосиповцу

Часц дзивоцкого тaнцу

У святочней колони зоз виривком порихтaних тaнцох

Числени учaшнїки прогрaми



–У програми под назву „Поздрав ровнїни“
участвовали 10 културно–уметнїцки
дружтва зоз горватскей

Цепли зарї авґустовского слунка ошвицовали
Миклошевци остатнього викенду и вєдно
зоз домашнїма привитали нащивительох и
учашнїкох на тогорочней културней мани-
фестациї „Миклошевци 2011“.
После лєтней павзи, попри руских дружтвох,
наступу ше дзечнє одволали и госцински:
горватски, українски и ма-

дярски. Стретнуце шпивачох, тамбу-
рових оркестрох, танцошох и почитовательох
нашей традициї орґанизовало КУД „Яким
Ґовля“ зоз финансийну потримовку Совиту
за национални меншини Горватскей, хтори
бул и покровитель, та сопокровительох Жу-
пана ВСЖ, Општини Томповци и Союзу

Русинох и Українцох РГ.

У рамикох Манифестациї всо-
боту, 27. авґуста, на рибняку
Ґрабово миклошевске здруженє
риболовцох „Лєняк“ орґанизо-
вало „Медзинародне змаганє
у лапаню рибох на дуґов“ на
хторим наступели 11 екипи.
Нєдзеля, 28. авґуст
У предполадньових годзинох
после Служби Божей у просто-
рийох старого дутяну отворени

два вистави: Влади-
мир Провчи з Мату-
льох виложел того-
рочни малюнки под
назву „Приморє“. У
технїки акрил на
платну мали зме на-
году поопатрац 19  ма-
люнки, хтори презен-
товани и на медзина-
родних смотрох у Ук-
раїни и Австриї.
Дружтво за українску
културу представело
писателя Тараса
Шевченка у новим
шветлу – як умет-
нїцкого маляра, а
автор вистави бул

Алекса Павлешин. 
Коло поладня по пияти раз до
Миклошевцох сцигли бициґлис-
ти зоз Руского Керестура чийо
путешествиє ноши назву „По
драги наших предкох“. Зоз своїм
приходом до Сриму потвердзели же ше ус-
тановени вязи чуваю и отримую помедзи
двома рускима штредками з двох бокох Ду-

ная. Члени Орґаниза-
цийного одбора мани-
фестациї як на памятку
положели венєц на гроб
Юлина Бучка, длуго-
рочного културного дїя-
ча. 
Смотра фолклору –
„Поздрав ровнїни“
Найнащивенша часц
Манифестациї попо-
ладньова програма
„Поздрав ровнїни“ по-
зберала 10 дружтва зоз
Горватскей. По привит-
ним слове Мирослава
Гайдука, предсидателя
Орґанизацийного одбору,
учашнїкох и патрачох по-

здра-
вел началнїк Општини Томповци Ґабриєл
Куюнджич, хтори наглашел же и надалєй
будзе потримовац руску националну мен-
шину и єй културни дїялносци, бо ше на
тот способ презентує и свою општину, а
програму у мено Совиту за национални
меншини РГ отворел Звонко Костелник.
Чесц же би
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КУД „Aндрий Пелих”   Шуметє

Тaнєчнїки КУД „яким Ґовля” Миклошевци

КУД „яким Гaрди” Петровци

Женска шпивацка ґрупа КУД „яким Ґовля” Миклошевци

Члени дружтвa „Руснaк”  Петровци

рОзШпиваНи пОзДрав сримсКеЙ рОвНїНи

w ОТРИМАНА 26. КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЯ „МИКЛОШЕВЦИ 2011“
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започали пополадньову програму достали
члени подростку фолклорней секциї до-
машнього дружтва, хтори одтанцовали танєц
„На желєней травки“ у хореоґрафиї
Желька Лї-

кара, а потим женска шпи-
вацка ґрупа зоз провадзеньом младих гар-
моникашох Ивана Лїкара, Михаела Саба-
доша и Рената Миклоша одшпивали три
народни шпиванки под руководзеньом Ани

Бучко. Виводзацка фолклорна
секция домашнього дружтва представела

ше зоз танцом зоз восточней Сло-

вацкей „Виходняре“ у хореоґрафиї
Златка Гирйоватия. Члени КУД „Яким
Гарди“ зоз Петровцох, младша ґрупа,

виведли „Буковинску по-
лку“ и „Полїски танци“,
а старша ґрупа танєц
„Куцкуруши“ у хореоґ-
рафиї Звонка Костелни-
ка.
Госци зоз Долнього Ви-
довцу, зоз околїска Ча-
ковцу, виведли венчик
медзимурских танцох
и шпиванкох, а члени
КУД „Петефи Шан-
дор“ зоз сушедних
Чаковцох предтаве-
ли ше зоз мадярски-
ма шпиванками и
танцами. Члени
домашнєй жен-
скей шпивацкей

ґрупи наступели ище раз и барз
успишно одшпивали три шпиван-
ки – „У градочки шалата“, „Ишло
дзивче“ и „Дай нам боже“. По
перши раз у Миклошевцох госцо-

вали и аматере
КУД „Славко Ма-
дєр“ зоз Церичу.
Вони ше предста-
вила зоз славон-
скима танцами и
шпиванками.
Под фаховим ру-
ководзеньом Зо-
рана Циковца ви-
нковске дружтво
Руснацох и Укра-
їнцох одшпивало
три народни
шпиванки. Чле-
ни КУД „Осиф
Костелник“ зоз
Вуковару од-
шпивали два
шпиванки, а та-

нєчна ґрупа одтанцовала два танци
у хореоґрафиї Звонка Костелника.
Шпивацка ґрупа петровского

дружтва „Руснак“, одшпивала
шпиванки „Нє пий коню
воду“ и „Явор, явор“ хтору
за наступ пририхтали Ана Бучко и На-
талия Гнатко.

Госци зоз Шуметя, КУД „Андрий Пе-
лих“, танцовали танєц „Повзунєц“, а
шпивацка ґрупа одшпивала два народни
українски танци. Пополадньову програ-
му, хтору водзела Сандра Лїкар, а кон-
ферансу порихтала Ксения Лїкар, за-
кончел дует Вера и Владимир Провчи
спред дружтва „Рушняк“ зоз Риєки. 
У цалосци патрене зоз квалитетом вкуп-

ней
програми можеме буц задовольни, алє видзи
нам ше же убудуце треба водзиц рахунку о
квалитети, цо значи же потребне кончиц
селекцию, бо ше лєм на тот способ затрима
уровень наших досягох и препознатлївосц
швета рускей култури у Горватскей. О тим
би окреме требали водзиц старосц орґани-
заторе, а окреме и руководителє по наших
дружтвох.

ксения Лїкар

КУД „Петефи Шaндор” Чaковци

КУД Русинох и Укрaїнцох Винковци

    

   

КУД „Слaвко Мaдєр” Церич

КУД „Осиф Костелник” Вуковaр

КУД Русинох и Укрaїнцох „Рушняк” Риєкa

КУД „Долнї Видовец” Долнї Видовец
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Приємни хвильки у ра-
микох културней ма-
нифестациї „Микло-

шевци 2011“ предлужени
внєдзелю вечар под назву
„Вечар рускей писнї“ дзе ше
патрачом представели члени
руских дружтвох зоз Микло-
шевцох, Петровцох, Вуковару
и Осиєку. Векшина учашнїкох
була млада, дзивчата и дзе-
ци цо дава надїю же ше пес-
тованє рускей народней шпи-
ванки предлужує.
Зоз дзецинску шпиванку „За-
спала мала Ганїчка“ пред па-

трачох вишол трио Анамария
Лїкар, Сабина Ждиняк и
Кристиян Миклош. На гар-
моникох их провадзели Иван
Лїкар и Ренато Миклош.
Женски квартет домашнїх

Нада Батакович, Ана Бучко,
Любов Колєсар и Леся Мудри
виволали спонтане кляпканє
и їх шпиванє було на високим
уметнїцким уровню. Вони „а
капела одшпивали шпиван-

ку“ „Дує витор дує“ и „Дунай,
Дунай“. Ана и Гелена Бучко
одшпивали народну шпиван-
ку „Зашвицело слунко ясне“
зоз провадзеньом Бориса
Бучка на гармоники. Вец ше
шоровали зоз Петровцох: Ма-
рияна Вовк и Анита Надь
одшпивали „Ганчо нє дрим-
кай“ и „А я пасла при Дунаю
пави“ и Михал Голик (Грайце
лєм гудаци, грайце), а про-
вадзел их народни оркестер
КУД „Яким Гарди“, з Вуко-
вару трио Оливера Югас, Ве-
роника Мудри и Мария Русин
(Явор, явор“ и „Била ружа“),
спред дружтва „Руснак“ шпи-
вала Ивона Гнатко зоз Пет-
ровцох („Червена ружичка“),
дует Лела Дїтко–Ромко Гар-
гай (Нє зрубуй нє сцинай) и
квартет хлопох (Ей, дзивчата
чуєце) и дует Ромко Гаргай–

Зденко Сивч зоз Осиєку
(Америцки мен). На концу
вечаршей програми дует Ана
и Гелена Бучко одшпивали
шпиванку „Моя калїно“ и Ге-
лена Бучко „Писнї сон“ зоз
провадзеньом Ани Бучковей
на клавиру и Бориса Бучка
на контрабасу.
На концу у конферанси, хто-
ру написала Агнета Бучко
Папгаргаї, а водзела Леся
Мудри, гварене: „Писня будзе
и далєй жиц на тей питомей
сримскей ровнїни, там дзе
Дунай облапя плодни поля,
винїци, лєси, дзе Руснаци
скорей 260 роки пренашли
нови дом и витирвали у на-
мири же би зачували красу
свойого народного скарбу на
чесц и радосц наиходзацим
ґенерацийом.“

Ксения Лїкар                                                                                            

MIKLUŠeVCI 2011. • МИКЛОшеВцИ 2011. • МИКЛОшеВцI 2011.
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w ВЕЧАР РУСКЕЙ ШПИВАНКИ

Дует зоз Петровцох – Мaриянa Вовк и Aнитa Нaдь

Трио зоз Вуковaру: Вероникa
Мудри, Мaрия Русин и 
Оливерa Югaс

Квaртет зоз Миклошевцох: Любов Колєсaр, Леся Мудри, Нaдa
Бaтaкович и Aнa Бучко

Дует Геленa и Aнa Бучко Дует зоз Осуєку – Лелa Дїтко и Ромко Гaргaй

РОЗШПИВАНА МЛАДОСЦ НА МИКЛОШЕВСКЕЙ СЦЕНИ
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w ВИЗНaЧОВaНє  СЕДМИх ДНьОх ЛaСЛОВa 2011. 

ВУКОВaРСКИ “ОСИФ КОСТЕЛНИК” ПРЕД ПОДЗЕКОВНУ ПУбЛИКУ

Унєвельким влaлє Лaс-
лове котре ше нaходзи
у тaкволaним троуглу

Ернестиново–Лaслово–Ко-
родь по 1991. рок жило коло
1000 жительох, a по зaкон-
ченю Отечественей войни у
месце жиє коло 800 жите-
льох, векшином припaднїкох
мaдярскей нaционaлней мен-
шини.
Того року у обновеним вa-
лaлє отримaнa седмa по

шоре културнa мaнифестa-
ция под нaзву „Днї вaлaлa”
хторa облaпя рижнородни
културни и зaбaвни прогрaм.
Цеком трох дньох у Доме
култури могло ше розпaтрaц
вистaвки, пaтриц спортски
змaгaня, коштовaц нaйлєпши
пaприґaш, буц нa вистaви
псох, змaгaц ше у штреляню
зоз воздушней пушки и роз-
пaтрaц огньогaсну опрему и
други aктивносци.

Внєдзелю, 16. юния нa 17
годзин отримaни святочни
дефиле фолклорних aнсaм-
блох и святочних кочох и ко-
ньох  як увод до  сaмей цен-
трaлней мaнифестaциї.
У дефилеу од лaсловскей
школи у цифровaних облє-
чивох чaсц своїх тaнцох и
писньох  Лaсловчaньом укa-
зaли члени: КУД „Дaрдa” зоз
Дaрди, КУД „Дукaт” зоз Влa-

дислaвцох, КУД „Осиф Кос-
телник” зоз Вуковaру, Здру-
женє Мaдярох городу Вуко-
вaру зоз Вуковaру, КУД „Пе-
тефи Шaндор” зоз Лaсловa,
мaкедонске КУД „Брaцa Ми-
лaдинов” зоз Осиєку, хор
„Луґ” зоз Луґу, КУД „Zengo-
varkony” зоз Мaдярскей и
здруженє „Врaнaц” зоз Лaс-
ловa чийо члени укaзaли крa-
су шедлaних коньох и богaто
укрaшених кочох.
У Доме култури домaшнї и
госци през крaтки нaступи
укaзaли свою роботу и скaрб
своєй нaционaлней менши-
ни.
Руснaцох и Укрaїнцох нaшого
крaю предстaвели члени КУД
„Осиф Костелник” зоз Вуко-
вaру хтори одтaнцовaли „По-
дильску полку” хтору тaнцо-
вaли дзивчaтa и  „Буковинску
полку” у виводзеню ветaрa-
нох, a одшпивaнa и  єднa нa-

роднa шпивaнкa „Явор, явор”.
Тaнци постaвел хореоґрaф
Звонко Костелник, a зоз чле-
нaми Дружтвa пририхтовaлa
их Иренa Дюдяр.
По зaконченє прогрaми ок-
реме щири домaшнї своїх гос-
цох погосцели зоз  богaту
вечеру же би ше медзисобне
друженє зaцагло до позней
неци.

Иренa Дюдяр

Члени КУД „Осиф Костелник” у школским дворе

Тaнєц „Буковинскa полкa”

У святочней колони зоз виривком порихтaних тaнцох



Город Вуковар и того
року орґанизатор мани-
фестациї “Лєто у Вуко-

варе 2011” у хторим даваю
учасц рижни дружтва и здру-
женя хтори дїлую у городзе.
Так пияток, 22. юлия у за-
градки ресторана Роботнїц-
кого дома у Борове населєню
КУД “Осиф Костелник” з Ву-
ковару и Здруженє Мадярох
городу Вуковару на лєтней
бини отримали цаловечарши
концерт. З тей нагоди вельо-
числена публика мала нагоду
видзиц руску, українску и ма-
дярску културну творчосц
през шиванку, танец, бешеду,
звичаї...
Спред Городу Вуковару, а з
Управного оддзелєня за
дружтвени дїялносци, здрав-
ство, социялне старатель-
ство, бранїтельох и нацио-
нални меншини, госцох по-
зрдавели Мирела Кутузович
и Весна Ґвозденович.
Културно-уметнїцка програма

почала на 21 годзин и тир-
вала коло 70 минути, цо цал-
ком красни час за презенто-
ванє роботи обидвох друж-
твох. Же би патрачом нє було
допито предсидатель КУД-а
“Осиф Костелник”, Зденко
Бурчак и предсидателька
Здруженя Мадярох, Розалия
Якуметович порадзели же
би кажде дружтво мало три
блоки, та же би ше вименьо-

вали. 
КУД “Осиф Костелник” з тей
нагоди представяли шпиваче
(хор и дует) и танцоше (дзи-
воцка и хлапцовска ґрупа).
Хор одшпивал шейсц шпи-
ванки: “Била ружа”, “Дунай,
Дунаїчку”, “Черча кочи”, “За
далєким нєбосклоном”, “Нїґда
я нє видзел” и “Розпрагайте
хлопци конї”. Дует, Мария Ру-
син и Оливера Югас одшпи-

вали шпиванку “Наврац вол-
ки”. Дзивоцка танєчна ґрупа
одтацовала “Дзивоцки коза-
чок“ и ище три танци-полки:
“Буковинску”, “Лавривску” и
“Подильску”. Хлапци ше
представели з двома танца-
ми, та одтанцовали: “Повзу-
нєц” и “ Буковински дубонї”.
Шицки шпиванки зоз шпива-
чами увежбала, а тот вечар
и дириґовала Агнета Тимко.
На гармоники их провадзел
Звонко Еделински. Хореоґ-
раф шицких танцох проф.
Звонко Костелник, а води-
телька танєчней секциї Ире-
на Дюдяр. Програму водзела
Любица Гаргай.
На инициятиву КУД-а “Осиф
Костелник” и тот концерт за-
кончел зоз шпиванку “Волєни
Вуковар”. Одшивали го вєдно
шицки учашнїки у програми,
а вец спонтано затанцовали
облюбени танєц Чардаш.

Любица Гаргай

Миклошевске КУД
„Яким Ґовля“ доста-
ло чесц як єдине рус-

ке дружтво зоз Републики
Горватскей, хторе наступело
на 50. фестивалу рускей кул-
тури „Червена ружа“ отри-
маней концом юния у Руским
Керестуре, односно на шве-
точним концерту под назву
„На штред широкей ровнїни“,
на хторим ище наступели рус-
ки дружтва зоз Войводини и
госци зоз Словацкей и Ук-
раїни. Танєчна ґрупа зоз тан-
цом Руснацох зоз восточней
Словацкей „Виходняре“ у хо-
реоґрафиї Златка Гирйова-
того пренашла драгу ґу па-
трачом и наградзена є зоз
щирим и длуготирвацим ап-
лаузом.
Истого дня у пополадньових
годзинох отримана 43. дзе-
цинска музично–танєчна ма-
нифестация „Червене пупче“.

После аж 22 рокох члени по-
дростку наступели зоз тан-
цом „Кошенє, грабанє, пла-
канє“ у хореоґрафиї Желька
Лїкара.
Зоз преходом лєта у Дружтве
нє було одпочивку, бо женска

шпивацка ґрупа штредком
юлия наступела у Шаптинов-
цох, нєдалєко од Нашицох,
на 3. „Шаптиновацких лєтних
вечарох“ у орґанизациї там-
тейшого дружтва „Ясен“.
Миклошевчанє представели

часц свойого репертоару зоз
венчиком руских народних
шпиванкох. Попри горватских
дружтвох зоз околїска на-
ступели и представителє
Словацох.
На 6. фестивалу палєнкох,
ликерох и маджуну, хтори
отримани 3. септембра у То-
варнїку по першираз учас-
твовало и КУД „Яким Ґовля“
и то зоз шпивацку ґрупу и
подростком фолклорней сек-
циї.
На тим фестивалу у рамикох
забавней програми наступели
числени виводзаче зоз Ила-
чи, Винковцох, Дарувару, Ча-
ковцох, Шиду и Товарнїку.
Тиж так отримана и 2. мед-
зинародна вистава бундавох
и тиковкох, хтора нащиви-
тельох найбаржей цикавела
пре рижнородносц формох
и фарбох.

Ксения Лїкар
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ВєДНАк З МАДяРАМИ

єДИНИ гОсЦИ ЗОЗ гОРВАТскей

w ЛєТО У ВУКОВАРЕ 2011

Члени КУД „яким Ґовля” пред публику у Руским Керестуре

Члени двох КУД–ох  нa дaрунок свойому городу
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RUSINI I UKRAJINCI U SVIJeTU - РУСИнИ И УКРAїнцИ У шВеце

УРуским Керестуре
(Войводина), на лєтней
бини Основней и

штреднєй школи “Петро Куз-
мяк”, од 23. по 26. юний 2011
року отримал ше ювилейни
50. фестивал рускей култури
„Червена ружа“.
Тогорочна „Червена ружа“ з
єдней часци мала ретроспек-
тивни характер та ше так
пияток, 24. юния у шклоским
дворе, як и прейґ директней
програми ТВ Войводини мог-
ло здогаднуц самих початкох
„Ружи“. Побиднїки потерашнїх
„Ружох“, од котрих дзепоєдни
пришли аж зоз Нємецкей и
Канади, а зоз Горватскей то
були Ана и Гелена Бучко,
пред вельочисленима патра-
чами, ознова указали прецо
були побиднїки. Кажду шпи-
ванку патраче наградзовали
з моцним аплаузом. 
Сценоґрафию творел трой-
нїсти видео-бим на котрим у
централней часци дати ар-
хивни знїмки дакедишнїх
учашнїкох, як и фотоґрафиї
и вияви композиторох, тек-
стописательох и аранжерох.
Дижджово хмари з часу на
час наганяли патрачох же би
отверали амврели алє ви-
тирвалосц шпивачох, трима-
ла и патрачох. Но кед настал
прави лєтни запор, патраче
ше мушели склонїц од диж-
джу а аж анї ТВ екипи нє
могли предлужиц преношиц
програму та од планованих
28 композицийох, патраче
видзели 27. 
Всоботу, 25. юния у попо-
ладньових годзинох отрима-
на 43. музично-танєчна ма-
нифестация дзецох “Червене
пупче”. И „Пупче“ мало ин-
шаки змист як потерашнїх
рокох та место нових, ви-
ведзена ретроспектива 16
наградзованих и найпопулар-
нєйших  шпиванкох котри на-
стали на тей манифестациї.
У другей часци манифестациї
наступели музично-танєчни
ансамбли зоз Културно-умет-
нїцких дружтвох зоз Шиду,
Вербасу, Дюрдьова, Коцура

и домашнї з Руского Керес-
тура. Зоз Горвартскей насту-
пели дзеци зоз КУД „Яким
Ґовля“ з Миклошевцох.
Шветочни концерт 50. “Чер-
веней ружи” под назву “На
штред широкей ровнїни” от-
римани истого дня як и „Пуп-
че“ алє у вечарших годзинох.
Концерт почал зоз шветочну
шпиванку “Браца Русини” хто-
ру виведол Здружени хор з
понад 100 шпивачох, дзе ше
здружели члени Хору Дома
култури Руски Керестур, хо-
ристи керестурскей Катед-
ралней церкви Святого оца
Миколая, члени новосадско-
го хору “Гармония” при Рус-
ким културним центру и цер-
кви Святого Петра и Павла,
як и шпиваче з КПД “Карпа-
ти” з Вербасу.  За тоту нагоду
тиж ше здружели и танєчнїки
зоз КУД “Тарас Шевченко” з
Дюрдьова, КУД “Дюра Киш“
зоз Шиду та ансамбл Дому
култури зоз Руского Керес-
тура як и танєчнїки – вете-
ранє, та створели єден реп-
резентативни ансамбл котри
на радосц патрачох приказал
найлєпше од найлєпшого зоз
фолклорней творчосци Рус-
нацох. Учашнїки Шветочного
концерту зоз руских друж-
твох виведли и самостойни
фолклорни и шпивацки точ-
ки. Як госци з иножемства
наступели Хлопска шпивацка
ґрупа “Гачуре” з Гуменого,

зоз Словацкей, хтори вивед-
ли репертоар виходнярских
шпиванкох, Закарпатски на-
родни хор з Ужгороду, з Ук-
раїни котри як професийни
ансамбл, попри шпивачох и
власного оркестру мал и
фолклорни точки а наступ
закончели з “Многая лїт”. З
нашей жеми барз удатно на-
ступело КУД „Яким Ґовля“ з
Миклошевцох.
Фестивал “Червена ружа” за-
кончени 26. юния зоз змага-
ньом шпивачох аматерох, дзе
вибрани найкрасши дзивоцки
и леґиньски глас.
Жири у составе Тат’яна Ко-
лєсар-Ґвоїч, Мирослава Даж-
диу, Владислав Надьмитьо,
Михайло Бодянец, и о. Янко
Колошняї вибрали найкрасши
дзивоцки и леґиньски глас
медзи 19 виведзенима шпи-
ванками.
Кошарка припадла Танї Надь
зоз Бачинцох за шпиванку
“Нє плач виолино”, а чобо-
льов Мирославови Малацко-
вому зоз Руского Керестура
за шпиванку “Фуяра, фуяра”.
Зоз Горватскей наступела
Ивона Гнатко.
Под час гласаня публики
представела ше Хлопска
шпивацка ґрупа "Гачуре"зоз
Гуменого зоз Словацкей и
квартет о. Михайло Малацко,
о. Юлиян Рац, о. Янко Ко-
лошняї и Йовґен Надь.
Шпивачох провадзел Вельки

народни оркестер Дома кул-
тури Руски Керестур под ру-
ководзеньом Юлияна Рамача
Чаму, а водителє програми
були Марина Рамач и Златко
Рамач. 
У рамикох фестивалу „Чер-
вена ружа“ отримани и тур-
нир у фодбалу хтори состой-
на часц Спортских бавискох
“Яша Баков”, а котри того
року тиж означую значну
рочнїцу – 55 роки иснованя.
Под час ювилейней “Черве-
ней ружи” у Руским Керес-
туре, у фискултурней сали
керестурскей школи, всобо-
ту, 25. юния отворени тиж и
Саям рускей привреди на
котрим участвовало вецей
як 35 подприємства и здру-
женя. Орґанизатор и при-
вреднїки ше наздаваю же
ше тренд отримованя сайму
предлужи на каждей „Чер-
веней ружи“, а же викладаче
буду приходзиц и зоз ино-
жемства.
Провадзаци змисти як цо то
дефиле кочох и парадних ко-
ньох през валал, наступ жен-
ского кабаретского составу
“Фрайле” зоз Нового Саду а
пред тим, у Доме култури
Дьордя Балашевича, як и ог-
ньомет по законченю „Ружи“,
додатно збогацели тогорочне
швето култури и дали му ок-
ремни, ювилейни змист.

Агнетка Балатинац

„ЧеРВеНА РУжА“ НАПОЛНєЛА ПОЛ сТОЛЇТИя

w ОТРИМАНИ юВИЛЕЙНИ 50. ФЕСТИВАЛ РУСКЕЙ КУЛТУРИ „ЧЕРВЕНА РУжА“

Наступ репрезентативного здруженого фолклорного ансамблу и хору Руснацох зоз
Войводини -вецей як 100 шпивачох и танцошох источашнє на лєтней бини у дворе 
керестурскей школи



П
аноцец Дюра Миклош
з Руского Керестура и
його супруга Мария Ка-

лай зоз Петровцох мали пецеро
дзеци, а волали ше Нада, Иван,
Владо, Олґа и Иринка. Пре Дю-
рову священїцку службу суп-
ружнїки Миклош и їх дзеци
часто ше селєли. Так проф. др
Иван Миклош, бувши шеф Ка-
тедри за защиту лєсох на Лє-
сарским факултету у Заґребе и
шветово визначни фаховец за
охрану лєсох и ентомолоґию,
народзени у Липовлянох (12.
януара 1926. року), лєм прето
же його оцец теди бул парох у
тамтейшей грекокатолїцкей цер-
кви.
– Перши шейсц роки живота
препровадзел сом у Липовлянох,
алє то було давно, а я бул мали,
так же ше тих рокох нєбарз здо-
гадуєм. Потим оцец Дюра до-
стал священїцке премесценє до
Руского Керестура, а на його
место пришол Роман Миз, теди
млади паноцец. У Керестуре
сом закончел основну школу,
споза того шлїдзело преселєнє
до Коцура, дзе оцец лєм кратши
час бул парох, потим селєнє до
Пишкуревцох, дзе оцец служ-
бовал коло два роки. Там нє

було нїякей штреднєй школи,
насампредз прето же то бул ва-
лал, та сом першу и другу класу
ґимназиї звладал на таки способ
же сом дома учел, помагал ми
и оцец, а испити сом покладал
у Славонскей Пожеґи односно
у Славонским Броду – здогаднул
ше часох зоз дзецинства и ран-
шей младосци  проф. др Мик-
лош.
Трецу и штврату класу тедишнєй
реалней ґимназиї и малу матуру,
як и пияту по осму класу и
вельку матуру, Иван ходзел (и
успишно закончел) у Винковцох,
дзе оцец Дюра у медзичаше по-
ставени за пароха до тамтейшей
грекокатолїцкей церкви!
– Як ґимназиялєц барз сом лю-
бел фодбал, як и векшина хлап-
цох и леґиньох на швеце, а єден
час сом бавел и за юниорски
состав винковскей Цибалиї. Кед
воєного 1942. року, под час ткв.
НДГ, наявене госцованє ФК
„Граждански“ зоз Заґребу у Бо-
рово Населєню, єден пайташ
зоз школи и я одлучели зме
пешо пойсц на змаганє! Без про-
блему зме прешли 20 километри
од Винковцох по Борово Насе-
лєнє, а назад зме ше, уж вистати,
врацели на гайзибану! После

змаганя сом вимодлєл подписи
теди найпознатших горватских
фодбалерох котри бавели у еки-
пи Гражданского и то ми була
награда за ходзенє! – през шмих
ше здогадує того здобуца про-
фесор Иван.
Матуровал у маю воєного 1944.
року, потим у октобре истого
року дожил два ноцни бомбар-
дованя нємецких положеньох у
Винковцох з боку америцких
авионох и ноцне сцеканє його
фамелиї до сушедного валалу
Церич. Памета и пребиванє
Сримского фронта (12. 4. 1945.),
а 4. мая 1945. року мобилизо-
вали го партизанє!
– Як млади вояк припоєни сом
21. бриґади сербскей дивизиї,
котра праве теди пребувала у
Винковцох, алє нє задлужел сом
анї пушку, алє униформу, прето
же їх нє було достаточне число!
У маю мешацу 1945. року, у
ткв. акциї „чисценя терену“,
вєдно зоз другима младима воя-
ками, а у дружтве прекалєних
партизанских борцох, ишол сом
пешо од Винковцох по Целє у
Словениї, у цивилних шматох
и без пушки, а зоз куфром у єд-
ней руки! У Словениї сом достал
перши воєни шмати, алє нє и

пушку, а уж ютредзень ше ишло
назад (пешо!) од Целя по Орио-
вец при Славонским Броду, дзе
зме шедли до гайзибанских ва-
ґонох за статок, цо значи же
гайзибанска драга котру при
сцеканю розваляли нємецке и
усташке войско уж була оспо-
собена за транспорт, та зме на
гайзибану предлужели по Земун,
а потим зме ше застановели аж
у Нишу! – з ошмихом на лїцу
здогаднул ше вояцких и воєних
дньох дохтор Миклош.
У югославянским войску, на по-
дручу Ниша, Пирота, Куршум-
лиї и у лєсох на Копаонику, ос-
тал по 17. септембер 1946. року
кед є пре хороту демобилизо-
вани и врацел ше дому, до Ви-
нковцох. Тедишнї задаток ЮНА
и партизанских єдинкох бул
знїжтоженє тамтейших четнїкох,
при чим знало буц и досц „гус-
то“, а у єдней такей битки по-
гинул водник його воду, як и
командант батальона.
– Од вше сом ше отворено дек-
ларовал як вирнїк, цо дакеди
можебуц нє було наймудрейше,
алє сом ше барз приємно нєс-
подзивал кед ме воєни власци
у децембру 1945. року наград-
зели з одходом дому, же бим як
вирнїк у кругу фамелиї пресла-
вел крачунско-новорочни швета!
– ище анї нєшка нє може ше
начудовац тей награди професор
Иван.
Вєшенї 1946. року уписує По-
льопривредно – лєсарски фа-
култет у Заґребу, штири роки
познєйше абсолвирал, а 12. яну-
ра 1952. року (на свой родзени
дзень!) и дипломовал. Потим
бул єден школски рок на спе-
циялизациї у Голандиї и Нор-
вежзкей, потим даскельо роки
асистент, а 1961. року на уж са-
мостойним Лєсарским факул-
тету одбранєл докторску дисер-
тацию (на вецей як 100 боки),
барз длугей назви, а скрацена
назва могла би буц „Чкодлїви
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85 РОкИ НєПРеРИВНОгО УЧеНя, сеЛєНя И
ПУТОВАНя ПО шВеЦе

w РОЗГВАРКА ЗОЗ ПРОФ. ДР ИВАНОМ МИКЛОШОМ У ПЕНЗИЇ

зоз преслaви 10 рочнїци КПД Укрaїнцох и Русинох у 
зaґребе 1982. року

проф. др Ивaн Микош у 
Лими, у Перуу



мотиль на топольох“, котра об-
рабя зявенє єдного нового чкод-
лївца на топольох. Вец єден час
бул доцент и студентом тримал
преподаваня у рамикох предмета
„Лєсова ентомолоґия“, потим
ванредни професор (року 1972.
позарядово дипломовал и на
Природно-математичним факул-
тету!), потим постал порядни
професор, а на концу є вибрани
и за шефа Катедри за защиту
лєсох на Лєсарским факултету
у Заґребу. Штредком лєта 1991.
року пошол до заслуженей пен-
зиї, з надпомнуцом же ище єден
час споза того робел як гоно-
рарни наставнїк на Лєсарским
факултету у Любляни.
Як визначни професор заґреб-
ского Лєсарского факултету, алє
и як звичайни турист, препуто-
вал цалу Европу (окрем Алба-
ниї!), наприклад у Греческей и
Шпаньолскей бул на 10-15 за-
води (!), нащивел и Перу, Чиле,
Арґентину, Бразил, Параґвай,
Венецуелу и Костарику у Ла-
тинскей Америки, Малезию,
Синґапур, Шри Ланку/Цейлон
и Китай у Азиї (дзе нащивел
Вельки мур, а на авиону прелє-
цел вельку китайску пещеру у
котрей „царую“ двогерби ґами-
ли, а 1982. року праве у Китаю
перши раз у живоце видзел кли-
матске хладзенє у авту!), потим
Тунис, Алжир (дзе дожил моцни
диждж, цо ше случує барз рид-
ко), Мароко и Єгипет у Африки,
потим Кубу, Израел итд. Отри-
мал велї фахови преподаваня
на лєсарских катедрох ширцом
Европи и швета. Бешедує ан-
ґлийски, француски, нємецки,
италиянски, словацки, шпаньол-
ски  и гречески (остатнї два
язики научел самостойно, а на
греческим язику аж отримал и
фахове преподаванє на катедри
Лєсарского факултета у Солу-
ну!), а служи ше и з норвежзким
язиком, як и зоз диялектами
дзепоєдних язикох. Наш язик,
а бешедовали зме виключно на
руским язику, бешедує так як
кед би вчера припутовал з Рус-
кого Керестура!
– Найнєзвичайнєйшє препода-
ванє у моєй досц длугокей про-
фесорскей кариєри отримал сом

на єдней звичайней пажици у
Венецуели! Було то 2001. року,
а случело ше даяк так: Под час
мойого путованя од Каракасу
за Хериду, за город котри ше
находзи на югу Венецуели, за-
становел сом ше у єдним мен-
шим месце. Праве теди тамаль
преходзела якаш школска ек-
скурзия, учитель и ґрупа 12-
рочних венецуелских хлапцох,
и после кратшей уводней бе-
шеди на шпаньолским язику,
шицко закончело так же зме по-
шедали на пажицу, а я им потим
отримал преподаванє, лєпше по-
ведзено длугшу бешеду о Гор-
ватскей и взагалї Европи. Хлап-
чиска з вельким интересованьом
слухали и упивали шицко цо
сом им бешедовал – зоз симпа-
тиями ше здогаднул того пре-
подаваня мой собешеднїк и ука-
зал ми фотоґрафию котру ви-
роятнє знял учитель венецуел-
ских школярох, а котра доказує
же було праве так як ми гварел
уважени професор.
Дзечнє ше здогадує и Перуа,
насампредз стретнуцох зоз монс.
Балвановичом у Лими, як и єд-
ного путованя по Амазонию и
назад.
– Монсиньор Балванович ше
постарал же бим з єдним гор-
ватским мисионаром, котри ше
волал Томица Хрушка и бул зоз
Славонскей Пожеґи, пошол ви-
дзиц Амазонию, вельки лєс од-
носно джунґлу. Путовали зме
на гайзибану, автобусу, малим
авиону и пешо, було то так да-
лєко, а кед зме сцигли до Овен-
тени, валалу  дзе тот мисионар
мал парохию, лєпше поведзено
малу церквочку, вец сом видзел
же ше тот валал находзи  у бре-
гох Ґран Пахонала, у котрим
жию пастирски фамелиї и Ин-
диянци! Медзитим, тот мисио-
нар служел Служби Божи и ста-
рал ше о своїх вирнїкоху у ище
35 других индиянских валалох,
до котрих ше сцигує по кожих
драгох, а котри ше находза на
подручу велькосци єдней Шви-
царскей! – гварел дохтор Мик-
лош.
На мойо питанє о його вязи з
Руснацами, перше ми указал
свою колекцию наших кнїжкох,

у котрей сом на перши попат-
рунок замерковал кнїжочку Ґа-
бора Костельника Гомзового „З
мойого валала“ зоз 1904. року,
„Руско-українски алманах бач-
ванско-сримских писательох“
зоз 1936. року, вецей наслови
Михала Ковача, котри му єден
час бул учитель та го прето ви-
нїмково почитує, „Вибрани тво-
ри“ Ивана Франка, руску ґра-
матику, даскельо кнїжочки з
обовязковей лектири и инше, а
вец ми гварел:
– Розуми ше же сом ше у шиц-
ких местох дзе службовал мой
оцец дружел з нашима людзми,
окреме зоз парняками, як и з
родзину мойого оца у Керестуре
и моєй мацери у Петровцох. Од
1972. року менєй-вецей сом каж-
дого штвартку одходзел до „Чес-
кей бешеди“ на Долцу, дзе ше
зиходзели члени КПД Русинох
и Українцох зоз Заґребу, а при-
ватно сом ше любел дружиц зоз
проф. др Димитрийом Сабадо-
шом, порядним професором на
Аґрономским факултету у За-
ґребу, як и з нашим владиком
Славомиром Микловшом. На-
жаль, тоти красни людзе вецей
нє медзи нами – гварел ми з
носталґию у гласу.
Як пензионер вельо чита, до-
писує ше з дзепоєднима лєсар-
скима науковцами зоз цалого
швета, сотрудзує у лєсарских
фахових новинох и часописох,
путує. Нєдавно ше за потреби
змаганя пензионерских оркес-
трох врацел аматерскей любови
з младосци – граню клавира, з
надпомнуцом же барз добре
грає и ґитару. Пензионерски
трио у котрим вон грал клавия-
туру на концу завжал перше
место на уровню Заґреба, о шиц-
ким тим писали и „Вечарши
новини“, а обявена и фотоґрафия
побиднїцкого оркестру! 
За потреби тей розгварки у квар-
телю проф. др Ивана Миклоша
у Заґребу препровадзел сом ве-
цей як 10 годзини! Тельо часу
требало нашому професорови
же би уздлуж и попрейґа „прек-
руцел“ потерашнї 85 роки свойо-
го живота. Бешедовали зме о
велїх темох, препатрали велї
фото-албуми, лїстали кнїжки на

велїх язикох, алє и наздравяли
зоз греческу палєнку, пили кафу,
сок з яблукох, наздравяли з шпа-
ньолску палєнку, пили кафу, сок
з яблукох, наздравяли зоз трецу
палєнку хтора принєшена до
Заґребу хто зна одкаль з билого
швета, потим ознова пили кафу...
Аж кед зме ше розиходзели я
ше здогаднул же вообще нє
пиєм алкогол (!), а понеже сом
бул дакус „весели“ и „поспани“,
вец сом поставел и єдно нєпла-
новане питанє, котре було цал-
ком приватне, нєприкладне и
нєпотребне:
– Як то же сце ше нїґда нє оже-
нєли?
На место директного одвиту на
мойо нєбарз „дипломатски“ по-
ставене питанє, мудри професор
мнє, нєбораку, виприповедал
єден виц:
– Прешвечовали ше двоме мла-
ди и ище вше нєоженєти инте-
лектуалци у поглядзе малжен-
ства. Перши твердзел же мал-
женство то рай на жеми, а други
же то робия и цалком нєпот-
ребна институция. После длуг-
шого и нєуспишного медзисоб-
ного прешвечованя вони ше ро-
зишли, а кед ше ознова стретли,
а було то за даяки дзешец, або
и вецей роки, вец обидвоме у
исти час гварели: „Мал ши пра-
во!“ – з вицом „поентирал“ нашу
розгварку проф. др у пензиї
Иван Миклош.

яким Пушкаш
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Сучaснєйшa фотоґрaфия
проф. др Ивaнa Миклошa
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П
атраци през историю,
рушаюци од Києвскей
Руси як держави Руси-

ноx (бо ше теди так наволовали),
па прейґ Галицко-Волинского
князовста, котре правно як дер-
жава исновало по 1340. рок –
шлїдза дальши сторочя нєви-
годней судьби руского народа у
рамикоx новиx державоx котри
витворйовали и розлични по-
гляди на мено, державу и „на-
ционално-державну“ припад-
носц и „националносц“ менши-
ни цудзинцоx у новостворениx
державоx. По „препасци“ Га-
лицко-Волинского князовства
приxодзи до забераня, дзелєня,
присвойованя и однїманя рускей
жеми, перше з боку Литви, вец
Польскей, Мадярского кральов-
ства, Москальоx–Росиї, Габзбур-
ґох-Австриї, Австро–Угорскей,
Румуниї. Дзепоєдни часци рус-
кей жеми, як зме уж спомли,
ище и тераз звонка найвекшей
рускей-русинскей держави Ук-
раїни.

ПОД ЛИТВУ, ПОЛякАМИ И
гАбЗбУРҐАМИ

Галичина була перше нашо ви-
рске и националне боїско. По-
лонизация окончована прейґ ла-
тинскей Церки, а охрана пастви
окончована прейґ рускей (пра-
вославней и грекокатолїцкей
Церкви). Моцнєйша була По-
льска держава з латинску церкву
и зоз браньом народу восточного
обряду и рускей Церкви, народ
ше однародзовал, полонизовал,
щезовал... Аж од першого дзе-
лєня Польскей 1772. року и по-
дпаданє Галичини под Габзбур-
ґох приходзи до слабеня по-
льскей политики, єдного «по-
мекшаня», контролованого од-
народзованя, односно меншого
мишаня «Панства и Церкви» до
народного живота, його вири и
традициї. Вецей нє мушело шиц-
ко постац польске, алє поступнє
мало постац «австрийске», народ
ше могол културно розвивац на
свой узвичаєни способ, алє бул
длужни сполньовац свойо обо-

вязки за австрийского цара, войо-
вац и гинуц, слухац Панох, пла-
циц порцию и почитовац власц.
За розлику од Полякох Габзбурґи
на початку оможлївели векшу
политичну, моралну и матери-
ялну потримовку грекокатолїком,
як у Галичини з Лемковину, так
и Горнїци. Осамосталєне Му-
каевске владичество, а основане
Крижевске и Русини змогли век-
шу вирску шлєбоду, образованє,
културу... Окреме под час епис-
копа Андия Бачинского.
У Києвскей Руси, односно по
розпадованю Галицко-Волин-
ского князовства и кральовства,
по 1340. рок шицки зме були
«єдинствени народ», алє под
вплївом заберачох (Литванцох,
Полякох, Мадярох/Австриянцох
и Росиянох) и превагу римока-
толїцкей церкви приходзи до
вирского щезованя руского на-
роду, його асимилованя и наших
ДЗЕЛЇДБОХ. Тоти збуваня най-
лєпше илуструє число руских
манастирох, церквох, парохийох,
филиялох и, насампредз, число
православного жительства.  
За Володимира Великого Русь
сягала до кракова... В крако-
вi... було три монастирi: 1) на
клепарi з церквою Чесн. жи-
вотв. хреста, 2) на страдомю
св. Тройцi, 3) монастир в се-
редмiстю... стояв ще в хVIII
ст. Останнiй монах-Василiянин
цего монастиря о. кундревич
жив ще в краковi за часiв
митрополита Ангеловича. В
краковi теж при монастирi на
клепарi була українська дру-
карня. Доказом, що Русь ся-
гала аж до кракова, є україн-
ськи имена сіл, рік и гір між
Ряшевом і краковом.“ (Нива,
Львiв 1931, рiк 27, сiчень, ч.
1, ст. 15)
Треба наглашиц же „лат. Пе-
ремиска дiєцезiя... мала в р.
1326 (перед завойованям га-
личини) всего 14 костелi i тiль-
киж свщеникiв, а українська
епархия ще в р. 1660 мала
3.400 церков и 3.000.000 душ.“
(Нива, Львiв 1931, рiк 27, сi-
чень, ч. 1, ст. 15)

За наиходзаци 219 роки (1660-
1879) на подручу Перемишскей
епархиї вше баржей ше зменшує
число парохийох, руских цер-
квох и руских душох. Док ше
Русини медзи собу „надмудрую
и воюю“, православни з уния-
тами (грекокатолїки), Брестлис-
товска уния прилапена 1596.
року, польска держава и латинске
священство нє на боку униятох,
руски народ у розпуки, та „ми-
лом и зоз силу“ прилапює дер-
жавну (латинску) виру. Вєдно з
виру траци ше и народносц, та
Русини поставаю Поляки. Ре-
зултат тих медзисобних вирских
обрахункох найлєпше ше видзи
у шлїдуюцих числох:
У 1879. року Перемишска епар-
хия, спрам шематизма за тот
рок, мала 1.191 церкву, 7 ма-
настири и 856 985 души. 
За тоти 219 роки, руска Пере-
мишска епархия страцела:
– 2 209 церкви
– 156 манастири, и 
– 2 144 015 души
Зменшанє числа руских церквох
и душох евидентни и предлу-
жени и у австрийским чаше (кед
руски жеми под Габзбурґами-
Австрию), односно числа шлї-
дуюци:
У 1835. року було у епархиї 1
381 церкви и 768 458 души, а
1879. року 1 191 церква и 856
985 души. За тоти 44 роки
страцела Перемишска епархия
190 церкви, од того за 30 роки
рочно страцела 4 церкви, а за
наиходзаци 14 роки по 5 цер-
кви рочнє. Души було за 44
роки шицкого 88 527 вецей,
алє прирост барз мали, бо ви-
ноши шицкого 10%, цо лєм 2
000 души рочнє.
З одбераньом Русином рускей
вири нєставало и руского народу!
У Польскей Русини (Лемки, Га-
личанє) поставали Поляки. По-
ляки – потурки, ренеґати, були
векши борци за латинство (и
поляцтво) як цо були правдиви
Поляки! Польска зоз своїм ши-
реньом и забераньом рускей
жеми константно водзела битку
за латинску виру, бо жем и єй

богатства раховала же може на-
вше затримац як свойо кед од
Русинох створи Полякох. То ше
єй у велькей мири удало, бо пра-
вославни и грекокатолїцки хрис-
тиянє Русини меняли восточни
обряд и постали Поляки. Слово
о австрийскей Галичини, виклю-
чене Закарпат’є котре уходзело
до Трансилваниї, односно ма-
дярскей часци Габзбурґскей мо-
нархиї. Австрийска Галичина
ше дзелєла на восточну (адми-
нистрацийни центер Львов) 51
срез и Заходну (администраций-
ни центер Краков) 30 срези.
Спрам пописа жительства зоз
1910. року у Галичини жили
коло 6 милиони особи, односно
восточней Галичини коло 5 ми-
лиони 350 тисячи. Спрам хас-
нованого язика у восточней Га-
личини у преваги Русини
(62,5%), а у заходней Поляки
местами од 53 до 99,9%. Спрам
русийских податкох у Галичини
и Буковини руске жительство
творело 41-62%, польске мес-
тами до 45%, єврейске ¬ 11%.
У восточней Галичини 62% жи-
тельства припадало ґу грекока-
толїцкей Церкви, у Буковини
68% ґу православней. Треба по-
весц же 37% териториї Галичини
мали 475 углавним польски вель-
комаєтнїки з вецей як тисяч гек-
тарами жеми, а 94% Русинох
жило од землєдїлства обрабяуци
од 1 до 5 гектари жеми. Русини
були у чежким социялним по-
ложеню, одуперали ше, дзвигали
повстаня, поставали гайдуки-
збойнїки за Полякох и Австри-
янцох, висельовали ше до Ма-
дярскей, Америки, Босни... 
У Галичини под час Револуциї
1848. року пре стретанє зоз ру-
сийску царску войску и медзи-
собне розуменє, приходзи до
«будзеня» нациналней свидо-
мосци и надїї же ше и сами
можу зоз свою бешеду и културу
отримац. Найвекши питаня ис-
новали коло язика и писма. 
Виродзую и витворюю ше, уг-
лавним од трох два ориєнтациї: 
- перша, розвивац свою бешеду
и културу у традицийним на-

гОРНЇЦА, МеНА, ДЗеЛЇДбИ, сеЛЇДбИ... (4)
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родним українским духу, и 
- друга, розвивац ше у русийским
духу, спатрац ше на нїх, розвивац
и превжац русийску бешеду (рус-
ский литературни язик), одже
тримац ше за Русиянох.
Так настава Львовска «Просви-
та» 1868. културна орґанизация
котра просвищує и унапрямує
своїх Русинох у Галичини на
єдносц, бешеду и културу зоз
руським народом (Українцами)
под царску Русию. Друга опо-
зицийня културна орґанизация
трима же Галичанє (и Лемки)
Русиянє, та маю и вони таки
постац. Приходзи до русофил-
ства... Подзелєносц иснує и при
рускей Церкви – грекокатолїцка
на боку Просвити, а православна
на боку русофилох, Росиї. На-
жаль, прикрито ище барз длуги
час у сущосци у преваги тоти
два ориєнтациї. Таки дзелїдби
дацо познєйше ушлїдзели у За-
карпат’ю з центрами у Прешове
и Ужгородзе, а медзи двома шве-
товима войнами и при нас у
Сербиї и Говатскей. 
У Галичини под час Револуциї
1848. року пре стретанє зоз ру-
сийску царску войску и медзи-
собне розуменє, приходзи до
«будзеня» нациналней свидо-
мосци и надїї же ше и сами
можу зоз свою бешеду и културу
отримац. Найвекши питаня ис-
новали коло язика и писма. 
Виродзую и витворюю ше, уг-
лавним од трох два ориєнтациї: 
- перша, розвивац свою бешеду
и културу у традицийним на-
родним українским духу, и 
- друга, розвивац ше у русийским
духу, спатрац ше на нїх, розвивац

и превжац русийску бешеду (рус-
ский литературни язик), одже
тримац ше за Русиянох.
Так настава Львовска «Просви-
та» 1868. културна орґанизация
котра просвищує и унапрямує
своїх Русинох у Галичини на
єдносц, бешеду и културу зоз
руським народом (Українцами)
под царску Русию. Друга опо-
зицийня културна орґанизация
трима же Галичанє (и Лемки)
Русиянє, та маю и вони таки
постац. Приходзи до русофил-
ства... Подзелєносц иснує и при
рускей Церкви – грекокатолїцка
на боку Просвити, а православна
на боку русофилох, Росиї. На-
жаль, прикрито ище барз длуги
час у сущосци у преваги тоти
два ориєнтациї. Таки дзелїдби
дацо познєйше ушлїдзели у За-
карпат’ю з центрами у Прешове
и Ужгородзе, а медзи двома шве-

товима войнами и при нас у
Сербиї и Говатскей. 

ПОД МАДяРАМИ, ВИРскИ
ВОйНИ И ЩеЗОВАНє РУ-
сИНОх

Початком ХVI вику значни друж-
твени реформи залапели европ-
ске феудалне дружтво, а Рефор-
мация Католїцку Церкву як най-
моцнєйшого феудалца. Приходзи
до церковних реформох, слабеня
централней моци Риму, рефор-
мациї и оддзельованя (оддвойо-
ваня) протестантох од папского
вплїву. У каждодньовим живоце
то значи же златинизоване руске
жительство постава протестант-

ске (калвинє и лутеранє). Велї
панове поставаю протестанти,
та своїх поданїкох примушую
на свою виру. На тот способ Ру-
сини поставаю и оставаю Ма-
дяре лєбо Словаци. 
На Горнїци вирски борби тирваю
коло двасто роки. Реформацию,
протестантску габу после 50 ро-
кох (стредком ХVI сторочя) за-
лапя Процивреформация ище з
векшу аґресивносцу. Унапрямена
є на врацанє однятого, врацанє
своїх однятих маєткох и врацанє
реформатох ґу Римокатолїцкей
церкви (на латинство), алє тераз
интензивнєйше залапя и руске
жительство – православних, а
после и грекокатолїкох. Русинох
(православних и грекокатолїкох)
ше преглашує за поґанох-шиз-
матикох и з обновену латиниза-
цию знїчтожує ше руске єство.
(З боку Еґерского надвладичес-

тва нє припознава ше юрисдик-
ция Мукачевского владичества.
Трима ше го лєм як обрядни
Викарият и онєможлївене му
пошвецовац руских священїкох,
сновац нови руски парохиї, ка-
занї тримац по руски...) При-
ходзи до нєставаня руских па-
рохийох, школох, руского обряду,
меняю ше мена руских местох,
меняю ше славянски презвиска,
меня ше календар, друкую цер-
ковни кнїжки з латиницу и при-
ходзи до ище векшого асими-
лованя руского жительства. (С.
Пап, История)

Повторюєме, у чаше кед и наш
руски народ вимагал вишлєбод-
зенє спод австро-угорского тї-
лесного и духовного ярма, кед
русийске царске войско як союз-
нїк австрийского царства «знїч-
тожовало» мадярску револуцию
1848. и 1849. року, єй славянске
ошлєбодзенє краю з руским жи-
тельством, руски народ приви-
тал. И зродзела ше думка же
Славяна лєм Русиян-Славян
може ратовац з нєволї. Думка,
зродзела симпатиї, симпатия
створела надїю, а створена надїя
за вельку часц интелиґенциї по-
стала фалшива искра за «нацио-
налне народзенє и препородзе-
нє!» 
Зявело ше русофилство як надїя
вишлєбодзєня руского народу
под цудзима австро-угорскима
панами. Александер Духнович
з того боку Карпатох постал ду-
ховни предняк. Бул духовни и
народни будитель и препороди-
тель своїх Лемкох-Русинох. Нє-
себично просвищовал свой на-
род на своєй народней бешеди,
писал и видавал кнїжки, кален-
дари, буквари, одуперал ше злу-
чованю руского народу до ма-
дярского. Свой кредо висловел
у писнї Я Русин бил, єст и буду,
даваюци на знанє же вон Русин,
а нє Мадяр! По длуготирвацей
мукоцерпней борби за руске єс-
тво, опредзелєл ше на потри-
мовку з боку Русиянох и обче-
ковал їх помоц и националне
вишлєбодзенє. Нє дочекал анї
вельку русийску помоц анї на-
ционалне вишлєбодзенє!

Предлужє ше

Мирон жирош

Историйни обласци и основни реґиони України зоз означеньом
єй гранїцох од Х─IV вику (на червено офарбена гранїца) и од
ХVI─ХVIII (на жовто офарбена гранїца)

Українски жеми у другей половки ХIV вику 
(зоз кнїжки: Толочко П.П. „Древная Русь”, Києв, 1987. року)
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Розправяц о тим же хто
яки Руснак и цо зна о
себе и о своїм народзе

можебуц постава на єден
способ и допите.
Заш лєм, вше ше збудзе дацо
таке же би було чкода нє
спомнуц. Дутян,  як уж то
познате на валалє, нє лєм
место дзе людзе купую по-
требни ствари до обисца, алє
и место дзе мож предац и
купиц и гевто цо у дутяну
нєт. У дутяну ше звичaйно
може чуц дзе ше понукaю
прaшaтa, шено, целaтa, ку-
курицa и подбне.
Кажди дзень людзе приходза

и купую, а з яри ше найвецей
купию нашенка за загради.
Так и наша учителька «РУС-
КИНЯ» розпатраюци загра-
дово нашенко бере мещок
на котрим пише«Базилика».
Нашенко увежене зоз Сло-
вениї, та вони перше пишу
назву на своїм язику. Дакус
го розпатраюци, нє пречита-
ла декларацию на Горват-
ским язику, же то«Босиляк».
Як то уж лєгчейше, опитала
ше тарґовцови же цо то?
Тарґовец тиж як Руснак най
би помогнул, потолковал же
то вашилєц. Но учителька
«РУСКИНЯ» вищирела очи,

цо то тераз вашилєц? Тар-
ґовец, як зме уж спомли тиж
Руснак нашол ше у чуду як
то учителька «РУСКИНЯ» нє
зна цо то вашилєц.

Нєшка по наших заградох
старши жени ище вше пошею
вашилєц, бо гайд, най єст.
Крашнє пахнє, даєдни го кла-
ду до єдзеня як присмачку,
добри є за чай. У заградох
чува други рошлїни од муш-
кох и других чкодлївцох, а
вшелїяк з чим же паноцец
на богоявлєнє пошвеци обис-
це. Нажаль наша учителька
«РУСКИНЯ» о тим шицким

нє зна богзна цо! Тарґовец
дал шицко од себе и преве-
дол же то «босиляк», и до-
стал одвит «Думам же знам».
Но нє запишеме ми єй то за
вельки грих. Алє кед би ше
наша учителька прилапела
роботи, як то гварел бачи
Михал зоз салашу «Кед же
сцеш робиц, та и поробиш и
будзе то добра робота», и
побешедовала зоз старшима
женами у валалє, вироятнє
би єй поведли дацо о ва-
шильцу. Було би на хасен и
єй и школяром котрих учи.  

Томислaв Рaц

TU OKO NAS - ТУ КОЛО нAС

Бриґи пО ваШильцУ

Зоз погодну хвилю и зоз шоровим
укладаньом парастох до своїх
польох, и того року крашнє зрод-

зели житарки (ярец, овес и жито) и по-
волали своїх ґаздох до тлачидби. 
Медзитим, по такей горучави иснує
вельки страх од огня. Та як и каждого
року члени валалского Добродзечного
огньогасного дружтва Петровци орґа-
низую дежурства у огньогасним доме.
ДОД Петровци коло предсидателя Да-
либора Тиркайли и заповиднїка Дамира
Музички чишлї 32 члени. Того року зоз
початком сезони тлачидби 04.07., та
по конєц жатви дежурство од 09 по 21
годзин обавяю троме людзе, члени того
дружтва, а у приправносци ище 9 члени,
за случай огня. На разполаганю маю
дaскельо огньогасни апарати, 6 интер-
вентни и 6 азбестни комбинезони зоз
влaсну опрему, як и стари огньогасни

камион котри ище кельо тельо послужи,
алє здал би ше им лєпши. Ту и дежурни
трактор котри, нє дай Боже огня, ма
одорац запалєну поверхносц и  на тот
способ ше зопре ширенє огня дaлєй.
За потреби комуникациї, у функциї им
2 мотороли як средство вязи.
У Петровским хотаре того  року тлачело
ше коло 200 гектaри  житаркох. Велї

пaрaсти  понагляли  витлачиц  свойо
поля док хвиля служелa. 
При  худобних  розположивих средствох
и подлих условийох у котрих дежураю,
єдине чого валалски огньогасци нaдосц
маю то шмелосц и добра дзека. Оздa
прaве прето мaли мирне дежурство и
анї єдну интервенцию по конєц сезони
жатви!  Тaня Гaрди

ДежУрНи ДОБрОДзечНи ОгНьОгасци

Члени ДОД зоз Петровцох

Огньогaсни кaмион
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3липня 2011 р. в с.
Дев`ятина (Боснія) від-
бувся Одинадцятий між-

народний огляд української
культурно-мистецької твор-
чості «Червона калина 2011»,
який вже роками має за мету
зберегти звичаї, традицію,
культуру, музику, фольклор
і мову українців на цих про-
сторах протягом понад 120
років.
Організатор – Культурно-ос-
вітня спілка українців ім. Та-
раса Шевченка (Баня Лука)
та Міністерство освіти і куль-
тури Республіки Сербської.
Після св. Літургії в українській
греко-католицькій церкві Ус-
пення Пресвятої Богородиці,
яку відслужили священики
українських парафій у Боснії,

свято відкрила Оксана Дра-
марицька, керівник канцеля-
рії Посольства України в Бос-
нії та Герцеговині. Вона, між

іншим, згадала, що ця мані-
фестація проходить саме в
час, коли Україна відзначає
20-ліття незалежності.

Вітаючи учасників від імені
уряду Республіки Сербської,
голова общини Лакташі Снє-
жана Келечевич наголосила,
що маніфестація має за зав-
дання зберегти культуру й
традиції українців у Боснії.
Участь у маніфестації взяли
КПТ ім. Тараса Шевченка
(Баня Лука), КПТ «Іван Фран-
ко« (Хорвачани), КПТ «Чер-
вона калина« (Лішня), КМТ
ім. Тараса Шевченка (Прня-
вор), КПТ «Іван Франко« (Ву-
ковар), КПТ «Україна« (Сла-
вонський Брод), КПТ «Кар-
пати»(Липовляни), КПТ «Та-
рас Шевченко» (Каніжа), КПТ
«Коломийка« (Сремська Міт-
ровиця), КПТ «Младост» (За-
лужани).

Пaвлo Головчук

Штварток, 21. юлия
2011. року Петров-
чанє мали нагоду,

штварти по шоре, видзиц до-
кументарни филм под назву
«Воєни репортер» автора
Силвестра Колбаса зоз За-
ґребу. Филм перши раз при-
казани на Дванастих дньох
горватского филму дзе до-
стал награду «Октавиян», а
тиж тaк є нагрaдзени и за
монтажу. Орґанизаторе про-
єкциї були Општина Боґда-
новци и инициятивни Одбор

руского мултимедиялного
центару котри у снованю.
Того вечара у петровским
доме култури назберало ше
шумне число зацикавеней
публики. Уводне слово от-
римaл Юрай Хрвоє Бичанич,
а автора и публику привитал
Ярослав Медєши, заменїк на-
чалнїка Општини Боґданов-
ци. По проєкциї филма пуб-
лика мала нагоду чуц роз-
гварку зоз самим автором.
Силвестер Колбас нaродзени
у Петровцох о чим дзечнє

бешедує, а у са-
мим филму на
даскельо заводи
указує Петровци
и нє ганьби ше
свойого руского
походзеня. Дзе-
цинство препро-
вадзел у Винков-
цох, а нєшка жиє
и роби у Заґребе,
и як сам за себе
гвари, на першим
месце вон знїма-
тель.
Филм бул рихта-

ни седем роки и особна є
приповедка о войни котру
сам автор прежил. През цали
филм прецагує ше приповед-
ка о влaсним дожицу воєних
страхотох автора и його фа-
мелиї.
Филм започина зоз дзецин-
ством, младосцу и мирним
животом котрого претаргує
война. Як знїматель вєдно
зоз своїма колеґами новина-
рами преживює войну у Ви-
нковцох, Осиєку и индзей,
дзе зоз свою камеру зазна-
чує велї збуваня и ситуациї

воєних часох. Зоз шицкого
материялу як и фотоґрафи-
йох зоз младших часох (бо
ше автор занїмал зоз фотоґ-
рафию) створени сам филм.
Публика у сали була видно
зацикавена и зоз гласним
кляпканьом наградзела ав-
тора. Винчуєме му на добре
зробеним филму и же бизме
о даяки час мали нагоду ви-
дзиц нови филм.

Томислaв Рaц
Фото: Тaня Гaрди

“червОНа КалиНа 2011”

вОєНи репОртер

Група співаків КМТ «Карпати« з Липовлян

Aвтор документaрного филмa пред
петровску публику

w УСПИШНa ПРОєКЦИЯ ДОКУМЕНТaРНОГО ФИЛМУ   
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Було то концом юлия
або початком авґуста
мешаца 1991. року.

Моя супруга, иншак учитель-
ка, достала стаємну роботу
и вельки квартель у Подруч-
ней школи Стари Ґрабовец,
Основней школи Новска. Та
зме ше вец супруга, седем-
рочни син Владо и я пресе-
лєли з Липовлянох дзешец
километри восточнєйше, до
нового квартелю и нового
штредку. Даскельо валали
восточнєйше од Старого Ґра-
бовцу, точнєйше у Раїчу, уж
були поставени (сербски) ба-
рикади и уж ше случовали
менши воєни зраженя, алє
нас представителє локалней
власци прешвечовали же у
новим доме можеме мирно
спрац, понеже ше зраженє
пошвидко розриши („у мире“
або „зоз силу“), за даскельо
днї, найдлужей за тидзень -
два! 

Кед зме зоз камиона винєсли
и остатнї фалаток меблю и
унєсли го до квартелю, а по-
тим, по випитей кафи, ви-
провадзели дому женову
родзину и нових сушедох,
котри нам вецей або менєй
помагали у селєню, уж ше
змеркало. Були зме вистати,
алє заш лєм щешлїви же ус-
пишно закончела єдна вель-
ка робота и праве почал наш
нови и вшелїяк лєпши живот!
А вец забренкал дзвончок
на уходних дзверох! Перши
раз у новим доме! Вироятно
дахто од сушедових, подумал
сом.
– Добри вечар! Ви Яким Пуш-
каш?
– Гей! А хто ви и як сце ме
пренашли кед зме праве при-
селєли?!
–Власц шицко видзи и зна!
Пришол сом вам повесц же
сце мобилизовани до горват-
ского войска и же ше уж ют-
редзень мушице зявиц на
стражи!
Нє могол сом вериц же я,
декларовани пацифист, оз-
нова постал вояк, после ЮНА

тераз и у горватским войску!
Алє, понеже „дружба дружба,
а служба служба“ вец сом
подписал мобилизацийни па-
пер, а ютредзень пошол дзе
ми наказане. То було заДо-
мом у Старим Ґрабовцу, дзе
сом достал якуш стару пушку
и даскельо метки.
– Ваш задаток же бисце ше
випендрали на лєтну бину и
патрели у напряме авто-дра-
ги. Там дзешка, думам, нєп-
риятель! – гварел заповиднїк
стражи.

– Кед же нєприятельски воя-
ци там дзешка, у кукурици
коло авто-драги, вец нас
вони барз лєгко збача, прето
же ми стражариме на пови-
шеним месце, чи нє?! – гва-
рел сом. Вон ше збунєл.
– Га, воно, о тим сом нє роз-
думовал, алє випатра же
даяк так! Алє, наволам Штаб
и повем цо за робота, а вони
най вец поведза дзе на концу
будземе стражариц!
Уж истого вечара стражаре-
ли зме перше на пойдзе
Дома, нєодлуго потим у шви-
жо викопаней жемунїци, по-
тим опрез Дома (за случай
кед наиду танки!) и на концу
у кукурици! Гоч нїхто од нас,
стражарох, нє видзел анї єд-
ного нєприятельского вояка,
вони нам ше вшадзи привид-
зовали! Медзитим, окрем нас,
нїґдзе нє було живей души –
як на насловних и остатнїх
бокох часописох „Нова дум-
ка“ и „Венчик“ у остатнї час!
Алє, нє даремно єдна при-
словка гвари „У страху вель-
ки очи!“ 
За даскельо днї заповиднїк
стражи нам гварел же од ют-
редзень будземе чувац стра-
жу у лєше над валалом, за
случай же (за тераз нєвид-
лїви) нєприятель навалї през
лєс! Та зме вец попрагали
якогошик конїка и до коча
наскладали греди, слупи,
дески и лати за будованє
стражарскей хижочки. Алє,
брег бул досц прикри, а конїк
худки и слаби, та зме вец

шицки зоз нашей ґрупи му-
шели дриляц коч и на тот
способ му олєгчац роботу.
Же би нам було цо лєгчейше,
хвильково зме одруцовали
найчежши фалати, а кед зме
ше конєчно випендрали на
брег у кочу остали лєм два
слупчки и два – три дески!
– Нє важне – гварел запо-
виднїк – ша и так у лєше,
вшадзи коло нас, єст древа
кельо лєм сцеш!

Од того дня углавним зме
були змесцени у лєше, а до
наших домох у валалє у мед-
зичаше ше уселєли горватски
вояци зоз Заґребу и околїска!
Вони спали у наших посце-
льох, а ми под голим нєбом!
Мудра тактика нашого запо-
виднїка, нєт цо! Медзитим,
мушим припознац же нашо
нове положенє мало и єдну
предносц: були зме змесцени
на релативно мирним месце,
дакус далєй од директних
воєних зраженьох. 
Нє знам чи ме под час войни
чували ангелки, або сом лєм
мал вельо щесца, алє мнє
воєни зраженя цалком за-
обиходзели! Та кед зме, моя
єдинка и я, стражарели у
лєше, вец ше зраженя слу-
човали пред уходом до ва-
лалу (з напраяму Окучанох),
кед зме були на стражи у
валалє вец ше штреляло по
лєше, або на польох кукурици
у напряме авто-драги итд!
На концу сом нє участвовал
у анї єдней директней битки
и думам же сом под час ца-
лого мойого войованя ви-
штрелєл лєм даскельо куль-
ки з моєй пушки, баржей пре
якиш шор, да ми нє заардза-
ви цива пушки! По конєц де-
цембра 1991. року моя єдин-
ка мала лєм єдно озбильнєй-
ше воєне зраженє з нєприя-
тельом, алє и то ше одбуло
безо мнє, прето же ме дзень
пред тим на стражи барз вла-
пело до крижох та сом у
Доме здравя у Липовлянох,
котри теди бул и воєни шпи-
таль, чекал на доставанє го-

руцей инєкциї! Углавним,
мойо войованє було насправ-
ди „пацифистичне“, лєбо точ-
нєйше поведзене, чисте тра-
ценє часу односно нїкому на
хасен! Як кед бим бул син
славного (и нєлапшного) воя-
ка Швейка, познатого зоз
школскей лектири! Та сом
на концу вихасновал першу
демобилизацию и у маю
1992. року одпитал ше од
пушки, воєних шматох и па-
йташох з воєней єдинки и
пошол ровно до Радио Нов-
скей робиц єдине цо кельо-
тельо знам: писац и беше-
довац до микрофона. 

За даяки три и пол або аж
штири роки Горватска, з до-
помогу италиянского Кари-
тасу, обновела школски
квартель у ПШ Стари Ґра-
бовец, та ше тераз штироч-
лена фамелия Пушкаш (у
медзичаше нам ше народзе-
ла дзивка Андрея) ознова
там преселєла. Медзитим,
там зме жили лєм даскельо
роки, прето же зме у медзи-
чаше купели власну хижу у
Новскей и познєйше ше там
преселєли. З нагоди нашого
другого преселєня до Ста-
рого Ґрабовцу пришла нас
особнє привитац и директор-
ка Основней школи Новска
и вец пред родзину и суше-
дами ми гварела: „Винчуєм
Вам на виказаней шмелосци,
пожертвовносци, воєней
схопносци, гуманосци, сцер-
пезлївосци, мудросци у вой-
ни, бла-бла, труч-муч, итд.“
– хлалєла ме директорка на-
широко и надлугоко.
На концу пар слова на мою
чесц вигварел и мой теди 11-
рочни син Владо: 
– Оцец, ти за мнє воєни ге-
рой!

Бул сом цихо, понеже лєм
теди, спрам бешеди мнє блїз-
ких особох, випатрам барз
мудро и скромно!

яким Пушкаш

гУМОРеСКА

як сОМ ше (Нє) бОРеЛ
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ЛИСТ ДІДA ПAнAСA БеЗДОЛЬнОгО

Дорогі, дороші та до
того - найдороші мої
краяни!

Перед вами вже дуже
повно моїх листів. Се факт і
нема до того чогось дода-
вати. Ані відбирати. А з вас
ті, шо достойні  пошани, зди-
вувало моє зверненнє: доте-
перка всьо було дуже просто
– дайминато - «Дорогі
краяни!«, а від теперечки -
«Дорогі, дороші та найдо-
роші!« На перший поглєд
ніби єкісь дурниці, але се
жива правда: мусівєм зро-
бити так, жеби куждий з вас
змістив себе в таку титуйлю,
де думає, шо йому годитсі…
А про мене - десь там-то!

На ваше ( і моє) розчару-
ваннє даю вам до ласкавого
відома, шо з мого інформа-
тивного аґентства ТКГ (Те-
сати колики на голові),
вийшов ше  їден  «пшик«:
воно цалком не вмерло, як і
Україна, але зле сі єму пише.
Чому? А тому, шо мої допи-
сувачі хочут мати гроші.
Кажут: а хто нинька робит
шось дармо? І тут згадуют
різні Матросі, Палагни, Яв-
досі, тих, шо з ним, і безво-
лосі…

Не перший раз у житьови,
паду-пропадаю, знов устаю-
кульгаю та спробую і далі пи-
сати сесі листи та чекати на
крашу долю (здаєтсі, шо єї не
дочекаю), України.

А редакторка  «Нової
думки« знає тільки своє:
«Діду Панасе, висилайте
свого листа, бо на него че-
каєм.«  І тому я мушу сам ду-
мати про шо вам писати. І
видумав…

Недавно о. Роман Мизь з
Нового Саду, легенда над
легендами серед наших вот-
ченьків (не)духовних, видали
ше єдну книшку на релігійну
тему, не знаю ні рахувати
котра вона вже є, та запро-
сили  мого другого «Я« –

Павла Головчука з Липовлян
і вотченька економа нашого
Владичества, до того щирого
українцє, єк ми з вами, Петра
Рибчина, представити єї (по-
думайте!) – в самому За-
ґребі! Про шо вони обидва
там вогорили – нема потреби
багато згадувати, бо деякі
наші «вчені« там не зволили
запхати свого «мудрого« но-
сика та дали свої заува-
жені,(правда – в декого це не
носик, але, най мені сі виба-
чит – носище, грубо, безкуль-
турно сказано – рило!)

Але се був тільки вступ, бо
суть речі в чімось єншому. А
се в тому, шо організатор
представленої нової книшки
вотченька Мизя був голова
Товариства українців і руси-
нів Загребу Славко Бурда –
вороженько над ворожень-
ками, бо не можна му вса-
дити в голову, шо є богато
русинів, єкі мают себе на
рівні з українцями та навпаки
– українців з русинами. Тому
він тут, на думку деяких
(недо)вчених ше недоріс…
Але траба дати велику по-
шану Амбасадорови України
Олександрови Левченку,
єкий прийшов на цей вечір та
самим тим їго звеличив. 

Цяп-таляп пішли далі. А
тогди о. Роман були запро-
шені неофіцієльно дешо ска-
зати про еміґрацилю,
дияспору, наше становищі на
сих просторах. І файно сі про
се вогорило, поки о. Роман
не сказали, менш-більш, во-
таке: ми, українці і русини по-
легко пропадаєм…Не траба
довго чекати на тото, шо
злиємосі з народами серед
котрих жиєм. А частину
нашої пропасти беремо на
себе і ми, вотченьки духовні!

Єк бим я, штурпак босан-
ский, мав так богато школи,
як то нинька нам про себе
кажут саме деякі вотченьки
(десіт років по народні
школі!), сидів би тихо. А то о.
Роман сказали таку правду,

шо ніхто з наших церковних
достойників сесе не сказали,
не кажут і, напевно, ніколи не
скажут! А вони, вотченько
Роман, працювали на цер-
ковні і національні ниві на-
шого народу ше в часи, коли
комуністи з него сміялисі,
навіт і свої перекінчики. Всі
про се знаєм, а ті, шо не
хочут знати, най мені сі виба-
чит, заткают си пащелеки.

Так, ми нестаєм пово-
леньки…Того вечорі в За-
ґребі мала горстка українців,
русинів і хорватів була такої
самої думки. Не траба про
себе вогорити, але живі-
сенька правда, шо Панас у
своїх (не)мудрих листах про
таке писав роками…Але хто
брав се серйозно? А коли се
сказали наші вотченько
Роман, констатовано: ми,
кілька нас тих, шо нікому
менше шісдесятки, послідні,
шо «гинемо« за свою куль-
туру. Правда, з декотрим ше
і дружина-жінка, але діти та
вонуки пішли хто знає куда!

Кужде моє до того додане
слово не має жодної користи.
Бо згадати, шо дєкуючи
тільки декотрим нашим вот-
ченькам і їх дружинам, пані-
маткам, ми вдячні, шо
скоріще не скапациніли.

Колис всі кандидати в вот-
ченьки перед тим уважили
єку си возьмут дружину, на-
самперед щиру свою дівчину,
яка має бути прикладом його
будучим духовним овечкам.
Десь я чув, шо Великий Мит-
рополит Андрій Шептицький
радив своїм кандидатам у
вотченьки брати жіночку з на-
шого роду, бо з них мала
вийти права рука парохів на
парохіях. А шо маємо тепер
– самі бачите  до чого  прий-
шло.

А ше о. Роман сказали, же
і тогди, коли ми цалком забу-
демо, ким є, залишитсі слід
за нами – українска пісня,
єка буде довго ше жити. З

мого боку маю доказ сего:
москальня всіх фарбів давно
зросійщила українских коза-
ків на Кубані та прогнаних
наших братів в краї від Уралу
до Тихого океяну. Теперички
всі вони настощящі москалі,
але ше  «мугикают« свої
пісні…

А недавно мав єм другий
случай. Українці в Полщи пе-
реклали наші пісні на по-
льску мову та вийшло
вотаке: польські слова, укра-
їнска музика. А в Канаді
маєм такий рейвах, шо і не
знати ані єка мова, ані єка
музика…

Лист задовгий, траба їго
кінчити. А роблю се таким
фактом. На фестивальови
«Червона калина«, що був
недавно в наші славні
Дев`єтині, виступало і Куль-
турно-мистецьке товариство
ім. Тараса Шевченка з Прня-
вору, до речі свого часу най-
краще у Босни. Молоді
танцюристи, між єнщим,
представилисі  «українським
танцем «, якимось «вихиля-
сами« під музику «Подмос-
ковскіє вєчора« та «Калінку«!
Кажут, шо керівником сего
гуртка есть майбутна наша
попадє, майбутнього вот-
ченька духовного! Без об-
рази – вона не українка! А се
я написав тілько тому, бо
мене люди просили то зро-
бити. І радити приняворча-
нам з таким «танцем« не
їхати в Галичину. На сході Ук-
раїни вони б дістали оп-
лески! А може й гроші. А в
наші Ґаліциї –гнилі яйця та
помідори. Чи дістали за се
якусь нагороду в Прняворі –
не знаю!

І доста. Прошу най мені сі
вибачит, але я се мусів ко-
мусь сказати, хоч з того ко-
ристи ніякої. Щиро вас
поздоровляє тілька ваш

Дідо Панас Бездольний

ПРО ВСЬО ТАКЕ - БЕз КІНЦє І ЛАДУ… 

w ЛИСТ ДіДА ПАНАСА бЕЗДОЛьНОГО
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З ІСТОРИчнОгО КAЛенДAРЯ

w ПЕТРОВСКИ бАЛАМУТИ (33) 

НАй ше (Нє) ЗАбУДЗе (3)!

Концом новембра або
початком децембра
1954. року єден нащи-

витель Петровцох и їх кар-
чмох наволал тот сримски
валал „Мали Монте Карло!“.
За гевтих цо нє знаю Монте
Карло, варош котри познати
(и) по ставяню и койдзеяких
газардних бавискох. Силво
Ерделї, поета и дописователь
тижньовнїка „Руске слово“
теди твердзел, а о тим и пи-
сал, же валалска младеж
место же би була у валал-
скей читальнї и читала но-
вини и кнїжки, або слухала
радио-апарат на батериї, ма-
совно препровадзала вечари
по валалских карчмох, барз
пила, бавела билияр за пе-
нєж и картала ше за пенєж!
Лєм на билияр и карти мла-
деж дньово знала потрошиц
20.000 динари! А ґу шицкому
тому леґинє ше барз побили
на дочеку Нового 1955. року,
було розбити глави и пола-
мани лавки у Доме! Но, до-
бре, цалу тоту ситуацию мо-
жеме патрац и зоз другого
угла: Петровци теди були бо-
гати валал богатих людзох,
а вони вец чежко заробени
пенєж давали своїм дзецом,
же би им дали на дзеку, а
дзеци вец лєгко здобути пе-
нєж без вельо роздумованя
трошели доокола. Як пенєж
лєгко пришол, так лєгко и
пошол!
Жима зоз 1955. на 1956. рок
була барз моцна, з надосц
шнїгу, а яр споза того досц
дижджовна, та Петровци у
априлу и першей половки
мая мешаца плївали у води!
Старши Петровчанє теди бе-
шедовали же подобнє так
було пред полни 43 роки,
значи даґдзе 1912. або 1913.
року. Вода ше перше виляла
зоз ткв. Семановей долїни
на Ґрабику (нєшка тото место
Петровчанє волаю Саболова
бара – надпомнуце автора),
а понеже теди людзе у ва-
лалє нє мали звичай и дзеку
викоповац одводни ярки оп-
рез своїх хижох, заградох и
польох, гоч их валалски би-
ров на таке дацо наганял,
вец вода перше заляла за-
гради и часц драги на Ґра-

бику, коло бари, потим векшу
часц улїчки и заградох у улїци
Брацох Папуґи (нєшка то улїч-
ка Митра Надя – надпомнуце
автора), потим одцекала до
ткв. „Бари дїда Кости“, ота-
маль на ткв. Олєярову улїчку,
дзе єдна часц води закон-
чела у Олєяровей загради,
а друга часц одцекла по ткв.
Ковачову улїчку, потим през
Долу, рит и коло польох (алє
и попрейґа!) закончела на
Бродянки. Же би вода могла
одцекац, валалски хлопи по
блаце и по колєна у води, на
дзепоєдних местох аж и по
пас, копали нови одводни
ярки, або преширйовали,
преглїбйовали и чисцели по-
стояци! Сила Бога нє модлї!
Озеро односно бара на Бро-
дянки була векша и глїбша
як звичайно, на дзепоєдних
местох по карк, було и на-
досц риби, та леґинє и млад-
ши хлопи початком мая 1956.
року зоз галовами, плєцени-
ма кошарами и на иншаки
способи лапали риби, а гавти
цо нє були схопни за таку
роботу вец єдну часц влапе-
ней риби такой пекли на рож-
ню и вец ше шицки вєдно
госцели!
У априлу и першей половки
мая мешаца 1956. року була
барз велька навала вранох!
Гоч ше лoваре два-три роки
пред тим на своїх рочних
схадзкох хвалєли же врани
и други чкодлївци у хотаре
подполно знїчтожени, алє
прето вони, нїби, до петров-
ского хотара приходза зоз
сушедних хотарох! Вец ва-
лалски баби доокола беше-

довали же попла-
ви и навали вра-
нох у истим року
знача лєм єдно –
нєодлуга будзе
конєц швета! Цо
було зоз концом
швета нє мушим
вам вообще бе-
шедовац, то зна-
це и сами, алє
вам прето мушим
повесц цо було з
вранами. Про-
блем розришени
на таки способ
же тедишня оп-

штинска и валалска власц
наказала вибуґновац по ва-
лалє же валалски хлопи маю
обовязку присц пред општину
и вец орґанизовано пойсц до
хотару знїжтожовац враново
гнїзда! Та ше вец леґинє и
хлопи пендрали по древох у
хотаре и потим валяли и
знїжтовали враново гнїзда!
По їх бешеди на каждим дре-
ве було од три по аж дзешец
враново гнїзда, а у каждим
гнїзду по даскельо вранчата!
За одросли врани, котри
гладни лєтали по польох и
заградох и чкодовали ново-
посадзену або стару, нєви-
ламану кукурицу и нападали
курчатка по дворох, на концу
ше, заш лєм, постарали ло-
варе. Голєм так твердзели!
Под час ткв. Социялистичней
Югославиї Петровчанє, як и
Миклошевчанє, були добри
продукователє жита и куку-
рици, алє и статку. Вше у
верху на подручу вуковар-
скей општини, алє и на по-
дручу Славониї и Баранї, а
боме нє раз и подручу бувшей
держави! А вец ше 1965. року
случело цошка нєвироятне:
у продукциї жита Петровчанє
як валал завжали аж 13 мес-
то на подручу вуковарскей
општини з лєм 25 метери
жита штреднє по гектару!
Нїґда менєй пред тим, алє
анї познєйше! Бул то єден
єдини слабши рок як зви-
чайно и нїч вецей. Медзитим,
општински и валалски пред-
няки орґанизовали числени
схадзки у Вуковаре и Пет-
ровцох же би ше видзело
прецо вредни петровски па-

расти, на добрей петровскей
жеми, так мало натлачели!
Барз нєсподзивани и розча-
ровани були и польопривред-
ни фаховци, а аґроном ПИК
Вуковар Борис Першка на
схадзки Социялистичного
союзу у Петровцох „умил
руки“ од було якей одвича-
тельносци аґрономох и других
особох задлужених за по-
льопривредну продукцию, та
вину преруцел на хрибет ва-
ласких парастох: же влєце и
вєшенї пред тим нїч нє робе-
ли, же позно виламали ку-
курицу и потим позно поора-
ли жем и на концу же нє на-
час зашали жито, та вец анї
нє могли як звичайно натла-
чиц 35, 40 и вецей метери
жита штреднє по гектару. На
тоти його слова з остатнєй
лавки у сали реаґовал про-
дукователь Драґо Шувак:
– Випатра же лєм ми, пет-
ровски парасти, якиш „блуд-
ни синове“, а на другим боку
польопривредни фаховци и
други одвичательни особи
вше „добри синове!“.
У чаше интернета и вшадзи
присутней електроники кнїж-
ка нєшка слабо ценєна. У
Петровцох то дакеди було
цалком иншак! Та з валал-
скей читальнї на вецей за-
води оцудзене векше коли-
чество рижнородних кнїжкох!
Кед почала Друга шветова
война вец руководство “Про-
свити“ роздзелєло кнїжки
своїм членом, же би ше кнїж-
ки на таки способ зачовало
од бомбардованя и оцудзеня
з боку войска и других осо-
бох, алє з обовязку же би
кнїжки по законченю войни
врацели до читальнї. Медзи-
тим, кед война закончела
кнїжки нїхто нє врацел! Ва-
лалска читальня значне ок-
радзена 1951. року, кед под
час ноци оцудзене векше ко-
личество кнїжкох, а „тради-
ция“ поєдинєчного и орґани-
зованого оцудзованя кнїжкох
зоз петровскей читальнї за-
тримана по 1970./71. рок.
Були то за кнїжку добри, ста-
ри часи кед була барз ценєна
и глєдана, а нє як нєшка!

яким Пушкаш
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In memorIam ВЛАДИкИ сЛАВОМИРА МИкЛОВшА
(1935-2011)

Дв а ц е ц п е р ш о г о
юлия, пополадню
коло штири годзин

вельки дзвон петров-
скей церкви у Сриме
перши оглашел смутну
вистку же ше дакедишнї
духовни оцец и пастир
Крижевского владичес-
тва, владика Славомир
Микловш, упокоєл у Гос-
поду у Новим Садзе. Нє-
одлуга жалостна вистка
зоз Бачкей сцигла и до
Миклошевцох и Вукова-
ру. Истого вечара Уряд
Крижевского владичес-
тва службово потвер-
дзел тоту вистку. 
Владика Славомир Мик-
ловш народзени

16.05.1935. року у Дюр-
дьове, у Бачкей, од оца
Симеона и мацери Ве-
рони, р. Ґнип. Основну
школу закончел у Дюр-
дьове. Ґимназию почал
у Риєки, а закончел у
Пазину. Теолоґию сту-
дирал на Католїцким Бо-
гословним Факултету у
Заґребе.
За паноца є пошвецени
07.07.1964. у Дюрдьове.
Бул капелан у Руским
Керестуре (1964-1978.),
управитель парохиї у Ву-
коваре (1968-1969.) Од
1969. бул духовнїк у Гре-
кокатолїцкей семинариї
у Заґребе, економ од
1974. и канцелар влади-

чества од 1978. року. За
крижевского владику
меновани є од папи Йоа-
на Павла II 02.02.1983.
року, а пошвецани є за
владику 25.03.1983. у
Руским Керестуре. До
пензиї пошол 2009. року,
а умар у шпиталю у Но-
вим Садзе 21.07.2011.
Поховани є у Руским Ке-
рестуре 23.07.2011. у
владическей крипти вєд-
но зоз другима влади-
ками Руснацами.
У надїї воскресения на
живот вични най му Гос-
под пода свой мир и ви-
чную памят!

Владимир Седлак

In memorIam 
ВИРa гУДАк, УЧИТеЛЬкА И кУЛТУРНИ ДЇяЧ

(1927-2011)
Вира Гудак, нар. Бесер-
минї, учителька и култур-
но-просвитни  роботнїк,
народзена 21. януара
1927. року у Шидзе (оцец
Дюра, священїк мац Ана,
нар. Гирйовати).  
      Була учителька у Пет-
ровцох (1947-1972), у Но-
вим Садзе (1972-1979),
секретар КПД "Яким Гар-
ди" у Петровцох и руково-
дитель театралней и та-
нєчней секциї. У  Петров-
цох режирала 36 театрал-
ни фалати.
      Пририхтала зоз танєч-
нїками 6 хореоґрафиї ук-
раїнских танцох, котри на-
учела на курсу у Шидзе
од Юрия Шереґия и два
власни стилизовани танци
на народни писнї .  50-тих
рокох формовала женску
ґрупу, котра двогласно
шпивала коляди у церкви
пред Саночним и з нїма
ишла колядовац по валалє

(зоз заколядованим пенє-
жом купени перши венчи-
ки за танци) и мишани хор
хтори шпивал штирогласно
Службу Божу на перши
дзень Крачуна. На треци
завод основала дзивоцку
ґрупу. (Зоз Гудакова сно-
вателька дзецинского ча-
сопису "Венчик", ушорела
1. и 2. число (1971, 1972),
хтори виходзи и нєшка. У
цеку роботи у петровским
КПД "Яким Гарди" достала
велї дипломи, пенєжни на-
гради и Бронзову плакету
општини Вуковар за до-
сцигнуца на полю ширеня
култури.
      Зоз приходом до Но-
вого Саду (1972), Вира Гу-
дакова поставена за учи-
тельку пестованя руского
мацеринского язика у го-
родских основних школох.
Вона анимирує  родичох,
оживює наставу, збера
дзеци до КУД "Максим

Горки" и снує секциї, ан-
ґажує школярох котри
граю и иницирує формо-
ванє орхестри 
      Учашнїк є и ношитель
першей, другей и трецей
награди Фестивала култу-
ри "Червена ружа" на кон-
курсу за нову хореоґра-
фию дзецинских танцох и
коавтор учебнїка "Бавис-
ка, музично-ритмични
рухи, танци, розчитованки
и шпиванки", два виданя
(Нови Сад, 1978, 1980). 
Учителька Вира Гудакова
жила зоз фамелию у Пет-
роварадинє, дзе и умар-
ла.Похована на на теме-
тове у  Петроварадинє  в
соботу, 30. юлия 2011,
року.  

НАЙ єЙ БУДзЕ ВИЧНА 
СЛАВА И ПОДзЕКОВАНє

Мария Тот
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SPORT–СПОРТ–СПОРТ  

w СПОРТ

УОтоку 18. юния отримaни 14.
Спортски бaвискa Здруженя ве-
терaнох Отечественей войни Ву-

ковaрско–сримскей жупaниї и 11. Жу-
пaнийски спортски бaвискa координaциї
здруженьох нaстaлих зоз Отечественей
войни. Як и по терaз нaзвa булa Вєдно
у войни–вєдно у миру. Домaшнї бaвискох
бул город Оток, a покровитель Божо
Ґaлич, жупaн вуковaрско–сримски.
Змaгaнє одпочaло зоз святочним по-
клaдaньм венцох погинутим брaнїтельом
у Спомин пaрку у Отоку и зоз святочну
поворку од площи Крaля Томислaвa
по стaдион НК Оток нa хоторим отри-

мaни змaгaня у осем дисциплинох: Мaли
фодбaл, цaгaнє штрaнґу, штрелянє зоз
воздушней пушки, столни тенис, шaх,
куґлaнє, пикaдо и друге. Змaгaло ше
631 член зоз 21 ного Здруженя зоз по-
дручa Вуковaрско–сримскей жупaниї.
По зaконченю змaгaня нaйуспишнєйшим
екипом подзелєни пехари спрaм зa-
вжaтого местa, a у поєдинєчних спортох
нaйлєпши поєдинци достaли приґодни
припознaня и стaтуи спрaм дисциплиних
у хторей ше змaгaли.
Стретнуцa зaкончени у духу зaєдництвa
при трaдицийней вояцкей пaсулї.

Иренa Дюдяр

ШАХ

ЛЇкАРОВА ПеРшА У 
кАДеТскей 

И ЮНИОРскей кОНкУ-
РеНЦИЇ!

На Поєдинєчним юниорским пер-
шенстве Горватскей у шаху за
дзивчата по 17 роки (Топуско,

23.- 30.7.2011.), перше место завжала
13-рочна кадеткиня Тамара Лїкар з
Вуковару, член Шах клуба „Вуковар
'91“! Бавели вкупно 20 юниорки зоз
подруча цалей Горватскей. Конєчни
пласман: Лїкар 7 боди, Т. Ивекович
(„Подсусед“, Заґреб)  и Вуйнович („Ли-
бурния“ Риєка) 6.5, Мраковчич („Драґа“
Риєка), Кукич („Драґа“ Риєка), Рачки
(„Ґоранка“ Р. Гора) и Хрлец („Луция“
Риєка) по 5.5, Турк („Иван Дворжак“
Ровище – Зрински Тополовац) и Ша-
манич („Драґа“ Риєка) по 5 итд. Перши
два юниорки маю можлївосц учас-
твовац на поєдинєчним юниорским
першенстве Швета односно Европи
у своєй катеґориї.
На Поєдинєчним кадетским першен-
стве Горватскей у шаху за дзивчата
по 13 роки (Рабац, 19. – 25.6.2011.)
наступели 30 бавячки. Победзела Та-
мара Лїкар з Вуковару котра у дзевец
одбавених партийох зазначела шейсц
побиди и три ремиї! Конєчни пласман:
Т. Лїкар 7.5, Роклицер (Д. Миголяц)
7, З. Ивекович („Подсусед“ Заґреб)
6.5, Батори („Луция“ Риєка), Самар-
джич („Ериксон Никола Тесла“ За-
ґреб), Вулинович („Драґа“ Риєка), Ґум-
зей („Каспер“ Задар), Дашич („Рєчина“
Дражице), Крмпотич („Младосц“ Пет-
риня) и Краячич („Ґоран“ Врбовско)
по 5.5 боди итд. И у тей конкуренциї
два найлєпши бавячки маю можлївосц
участвовац на поєдинєчним кадетским
першентве Швета односно Европи у
своєй катеґориї.

яким Пушкаш

Урамикох културней манифестациї
„Миклошевци 2011“ 27. авґуста
на рибняку Ґрабово отримане

змаганє у лапаню рибох на дуґов, хторе
од того року будзе ношиц назву „Ме-
мориял Юлиян Бучко“ особи, хтора була
єдна од сновательох риболовного друж-
тва у Миклошевцох и инициятора ор-
ґанизованя змаганьох.
Того року учасц у змаганю вжали аж
11 екипи и то: два екипи зоз Илоку,
три зоз Вуковару и по єдна зоз Борова,

Сотину, Ловасу, Бошнякох, Миклошев-
цох и Руского Керестура. Можеме по-
весц же тото змаганє зазначене и як
медзинародне, бо як видзиме учашнїкох
зме мали и зоз Войводини.

После вицагованя числох и секторох
судийове Иван Смит и Радивой Ґра-
дянски у кратких смужкох змагательох
упознали зоз пропозициями. Змаганє
тирвало 3 годзини и вец ше приступело
мераню чежкосци влапеней риби. Прег-
лашованє побиднїкох окончене у друж-
твеним доме дзе Сандра Лїкар и Ана
Бучко найлєпше пласованим подзелєли
дипломи, медалї и погари. 

У екипней конкуренциї надмоцно перше
место освоєли змагателє „Коляку“ зоз
Руского Керестура бо освоєли 5376
поени, а змагали ше Янко Джуджар,
Златимир Рамач и Мирко Фекете. Друге
место завжала екипа „Спорт“ зоз Ву-
ковару хтора освоєла 3528, а треце
„Дунав“ тиж зоз Вуковару 3470 поени.
У поєдинечней конкуренциї найлєпши
бул змагатель зоз Руского Керестура
Янко Джуджар, хтори назберал 2904 
поени.

Дюра Лїкар

ОТОк домaшнї 14. спортским жупaнийским ветaранским
стретнуцом

Вєдно у войни – вєдно у миру

МеМОРИяЛ „ЮЛИяН бУЧкО“–ЗМАгАНє У 
ЛАПАНЮ РИбОх

гОсЦИ ЗОЗ РУскОгО кеРесТУРА НАйЛєПшИ

з лїва: Мирко Фекете, Сандра Лїкар,
янко Джуджар, Ана Бучко и 
златимир Рамач

Тамара Лїкар
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Дружтво Русинох и Українцох “Ка-
лїна“ зоз Риєки у 2011. року прес-
лавює 10. рочнїцу од основаня.

Цо повесц о Дружтве? Поровнуюци
културно просвитни дружтва, “Калїну“
мож учишлїц до менших дружтвох,
дружтво “дислоциране“ зоз своїм по-
ложеньом, локацию и местом дїлованя
– у одношеню на векшину наших друж-
твох зоз Союзу, по структури є мишане
дружтво Руснацох и Українцох, отво-
реного є типу, а у своїм составу чишлї
вше вецей прихильнїкох и симпатизерох. 
Гоч мале дружтво, у прешлим року “Ка-
лїна“ зазначела вецей як 40 активносци
у жеми и иножемстве. У першим по-
лрочю того року Дружтво участвує у
рижнородних активносци городу,
Приморско ґоранскей и Истарскей жу-

паниї, на централней манифестациї
Союзу на 38. Петровским дзвону у Пет-
ровцох и велїх других.  По нєшкайши
дзень, на 27 рижнородних манифеста-
цийох наявйовали Дружтво Русинох и
Українцох и ансамбл “Калїна“  у Шмрики,
Делницох, Прапутняку, Врсару, у Риєки
вецей раз на еколошких акцийох и гу-
манитарних концертох, у Ореховици, у
Бакру на додзельованю наградох за
унапредзенє творчосци у култури
Приморско ґоранскей жупаниї и так да-
лєй... 
Окремни успих посцигнути на фестивалу
Мелодийох Истри и Кварнеру 2011.
року дзе успишне сотруднїцтво ансам-
бла “Калїна“ зоз шпиваком Аленом По-
личом резултовало зоз освоєним пер-
шим местом у вкупним порядку того-
рочного МИК-а. На фестивалу ше зма-

гали 20 композициї у 8 варошох Истри
и Кварнеру - у Опатиї, Паґу, Крку, Умаґу,
Бакру, Ґрачущу, Риєки и Новалї. “Чрна“
назва чакавскей писнї хтора настала
на основи українскей народней писнї
“Ой чорна я си чорна“. У писнї “Калїна“
провадзи Алена на чакавским з прехо-
дом на українски. Нєкаждодньова ком-
бинация сценски добре здумана хо-
реография и одлична интерпретация
освоєла публику, писня добила най-
векше число гласох и так постала по-
биднїк МИК-у 2011. 
Вецей о фестивалу опатрице на
http://www.festivalmik.com/ а писню
Чрна послухайце на http://www.youtu-
be.com/watch?v=1Usy38NyjLo

Славица Дудаш

ПЕРшЕ МЕСТО НА фЕСТИВАЛУ МЕЛОДЇ 
ИСТРИ И КВАРНЕРУ МИК-У 2011.

IZ RADA NAŠIH DRUŠTAVA–ЗОЗ РОБОТИ нAшИХ ДРУЖТВОХ–З РОБОТИ нAшИХ ТОВAРИСТB

Огньомет за побиднїкох МИК-а 2011. у Новалї 

Концерт у Бакру на додзельованю рочних наградох Приморско ґоранскей жупаниї

Фотоґрафованє за Нови лист 
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