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УВуковаре, у аероклубу
„Борово“, 21. октобра
означене здогадованє

на погинутих воздухоплївцох
у Отечественей войни. 
Молитву за погинутих падоб-
ранцох и пилотох предводзел
фра Вєнцеслав Янїч, а венци
положели представителє го-
роду, жупаниї, полициї, бра-
нїтельох, мацерох нєстатих
бранїтельох, членох аероклу-
бу, та родичи и фамелиї по-
гинутих.
Як гварел предсидатель ае-
роклубу Матей Мравунац –

най ше нє забудзе.
Каждого року, члени аеро-
клубу Борово, гевти котри
тераз активни, алє и гевти
котри були активни вєдно з
тима котрих нєшка вецей нєт,
евоцирую здогадованє на 11
своїх членох котри дали жи-
вот за шлебодну Горватску,
а як у статї хтору написал
Микола Пап, будзе нагода
пречитац, медзи нїма и Саша
Дюдяр, чий оцец бул Руснак.
З нагоди єдней нащиви спо-
мен Дому на Овчари, авторка
тих шорикох, медзи велїма
своїма приятелями, нєспод-
зивано обачела ище єдну по-
знату слику – слику Саши
Дюдяра.

агнетка Балатинац

Gusta jesenja magla pre-
kriva usnuli grad. Još
jedan studeni živi svoj

zemaljski vijek pod vukovarskim
nebom. Dok  se na cestama i
po zidovima vide tragovi po-
pravki kao tamne zakrpe na iz-
bledjelom licu odjeće,  iz rupa
zaostalih neraščišćenih ruševina
još uvijek bruje brojna pitanja
bez odgovora.
Gdje su naši nestali? Kako prih-
vatiti da su brat, sin, otac,  mrtavi
bez ikakvih dokaza o njihovoj

smrti? Na koji grob staviti svijeću
i cvijet  uz molitvu na blagdan
Svih svetih?...
Čovjek je sposoban živjeti za
ostvarenje svog sna. Ovih dana
se jedan Austrijanac je s ruba
stratosfere spustio na naš mali
planet. 
Kako može igdje na svijetu ži-
vjeti Vukovarac koji nema od-
govor na pitanje – što se do-
godilo s ovim gradom? Kako
je mirni i vedri seljak odjenuo
odoru u kojoj je postao krvolok

i ubojica pod čijom je čizmom
tekao potok ljudske krvi? Kako
se uopće može spavati i sanjati
nakon jauka ubijenih ranjenika,
djece, staraca dok zrak paraju
vriskovi silovanih žena?...Kojim
se lijekom i kojom meditativnom
tehnikom umiruje savjest i tone
san, miluje dječja kosa i uzgaja
cvijet nakon oporog okusa smrti
i barutnog dima od kojeg su se
spasili pancirkama i kacgama,
odorama s nekim «važnim»
obilježjem i hrpom laži?...Kako

se živi destljeće i duže uz su-
sjeda koji uzalud očekuje svoje
dijete koje ste poslali u smrt
jednog jesenskog jutra deve-
destih godina prošlog stolje-
ća?...
Pitanja se roje...odgovori se

ne naziru nigdje, pa ni u sudnici
suda za ratne zločine u Den
Haagu. Samo Dunav mirno teče
svojim koritom i spojen s nebom
negdje na obzoru daje odgo-
vor.

Vera Pavlović
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U magli
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DRUŠTVO I POLITIKA – ДРУЖТВО И ПОЛИТИКA – СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА

Savjet za nacionalne manjine
Republike Hrvatske  27. Rujna
2012. godine održao je 49. sjed-
nicu u zgradi Vlade Republike
Hrvatske na Trgu sv.Marka br.
2, u dvorani 121/1 u Zagrebu.
Uz nazočnost većine članova Sa-
vjeta i  novih saborskih zastup-
nika gospodin  Aleksandar Tol-
nauer,  predsjednik Savjeta za
nacionalne manjine otvorio je
49. sjednicu, pozdravio prisutne
i predložio dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 48. sjed-
nice

Izvješće HTV-a o proizvedenim,
suproizvedenim i objavljenim
programima namijenjenim in-
formiranju pripadnika nacionalnih
manjina u Republici Hrvatskoj
u 2011. Godini.
Izvješće HR-a o proizvedenim ,
suproizvedenim i objavljenim
programima namijenjenim in-
formiranju pripadnika nacionalnih
manjina u Republici Hrvatskoj
u 2011. godini
Zamolbe udruga i ustanova na-
cionalnih manjina za prenamjenu
sredstva Talijanska unija Rijeka,
Nacionalna zajednica Bugara u
Republici Hrvatskoj,
zamolba Srpskog demokratskog
foruma iz Zagreba , Ilica 16/1
za jednokratnom potporom.

Razno

Predloženi red i njegove izmjene
te zapisnik sa 48. sjednice Savjeta
za nacionalne manjine usvojeni
su jednoglasno. 

Izvješće HTV-a o proizvedenim,
suproizvedenim i objavljenim
programima namijenjenim in-
formiranju pripadnika nacio-
nalnih manjina u Republici
Hrvatskoj u 2011. Godini.

Izvješće HR-a o proizvedenim,
suproizvedenim i objavljenim
programima namijenjenim in-
formiranju pripadnika nacio-
nalnih manjina u Republici
Hrvatskoj u 2011. godini

Članovi Savjeta za nacionalne
manjine upozorili su privremeno
prijelazno čelništvo Hrvatske ra-
diotelevizije (HRT), na temelju
izvješća o proizvedenim, suproiz-
vedenim i objavljenim progra-
mima radija i televizije u 2011.
na nedovoljnu zastupljenost pri-
padnika nacionalnih manjina u
njima. 
Predsjednik Savjeta za manjine,
Aleksandar Tolnauer predložio
da se svakih šest mjeseci sastaju
predstavnici Savjeta za manjine
s Ravnateljstvom HRT-a kako
bi razmotrili situaciju s progra-
mom za nacionalne manjine.
Uputio je zamjerku da su pri-
padnici nacionalnih manjina slabo
zastupljeni središnjim informa-
tivnim emisijama, dokumentar-
nom i u dječjem programu, kao
i na neodgovarajući termin emi-
tiranja programa za manjine. 
Od ukupno emitiranog programa,
manjine su bile zastupljene tek
sa 0,7 posto, što je nedovoljno,
naglasio je. 
U programima se i dalje toleriraju

prostote, primitivizam i govor
mržnje, nacionalistički i rasistički
komentari koji ne pridonose duhu
tolerancije u društvu, upozorio
je Tolnauer navevši pri tome po-
sebno sportske komentatore. 
Svjesni smo krivih procjena i
neprimjerenog rječnika i da mno-
ge stvari treba doraditi i promi-
jeniti, kazala je v.d. ravnatelja
HTV-a Mirjana Rakić. 
V. d. glavnog urednika HTV-a
Dean Šoša istaknuo je da se na
HRT-u suočavaju s ogromnim
problemima te da se radi na
transformaciji HRT-a u javni ser-
vis, a program za manjine je va-
žan dio toga.
Nastojimo spriječiti govor mrž-
nje, pa i smjenama ljudi koji su
to dopustili, kazao je Šoša i
dodao da promjene izazivaju sna-
žne reakcije i otpore, te da ih se
optužuje da su ”talibani i crveni
kmeri”. 
Obećao je da će se za manjinski
program naći bolji termin emiti-
ranja te da se pripadnici manjina
što više uključe u redovit program
kako bi se spriječila njihova ge-
toizacija. 
V.d. urednika Informativnog pro-
grama HTV-a Sanja Mikleušević
Pavić kazala je kako je upravo
na taj dio programa bilo najviše
primjedaba, no da nastoje da te-

levizija kao javni servis bude in-
formativna, edukativna i otvorena
i da je to dugotrajan proces te
da su u protekla dva mjeseca
napravili velik posao.
U raspravi su sudjelovali: gosp.
Šonc, Radin, Pupovac, Šoja, Kaj-
tazi, Mak, Pavičević, Baks, Bi-
lek.

Zamolbe udruga i ustanova
nacionalnih manjina za pre-
namjenu sredstva Talijanska
unija Rijeka
Nacionalna zajednica Bugara
u Republici Hrvatskoj

Zamolbe za prenamjenu sredstva
udruga i ustanova nacionalnih
manjina
-Talijanska unija
-Nacionalna zajednica Bugara u
Republici Hrvatskoj 

U raspravi su  pročitane zamolba
za prenamjenom sredstva udruga
i ustanova nacionalnih manjina.
Savjet za nacionalne manjine na
49. sjednici održanoj dana 27.ruj-
na 2012.godine, raspravljajući o
zamolbama za prenamjenom
sredstva odobrene su prenamjene
i to:

Zamolba Srpskog demokrat-
skog foruma iz Zagreba , Ilica
16/1 za jednokratnom potpo-
rom
Zamolba za jednokratnom pot-
porom je odobrena Srpskog de-
mokratskog foruma iz Zagreba
usvojena je sa ograničenim sred-
stvima u mogućnosti Savjeta

Razno
Pod točkom razno nije bilo pita-
nja ni rasprave i sjednica je za-
vršena na kojoj se predsjednik
A. Tolnauer svima zahvalio.

Zvonko Kostelnik 

ODRŽaNa JE 49. SJEDNiCa SaVJETa Za NaCiONalNE maNJiNE
REPUBliKE HRVaTSKE
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DRUŠTVO I POLITIKA – ДРУЖТВО И ПОЛИТИКA – СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА

Уорґанизациї Месного одбору Мик-
лошевци и Здруженя горватских
добродзечних учашнїкох Отечес-

твеней войни, 8. октобра отримана шве-
точносц здогадованя на найчежши днї
живота жительох валалу. Предсидатель
Месного одбору Дюра Бики у привитним
слове здогаднул вельке число госцох и
домашнїх, а було их коло 200, медзи
иншим наглашел:
– Скорей 21 рок на нєшкайши дзень наш
валал окупировани з боку ЮНА и домашнїх
зраднїкох. Здогадуюци ше того дня каж-
дого року оддаваме чесц шицким стра-
даним и тим хтори ше уключели зоз ору-
жийом у рукох до шорох горватского войс-
ка. шлїдуюци мешаци и роки були чежки
за шицких жительох, а насампредз за
коло 100, хтори були вигнати зоз свойого
родимого валалу. Нажаль, пре рижни при-
чини, шицких тих цо зробели злодїйтва
рука правди ище нє влапела. Ми ту нє
можеме нїч зробиц окрем чекац же правна
держава и єй институциї зробя тото цо и
як треба.“ Програма шветочносци мала
вецей змисти: пред поладньом отримана
Служба Божа, потим окончене покладанє
венцох и пригодни бешеди, госци и дзе-
поєдни домашнї нащивели мемориялну
хижу, а у пополадньових годзинох отри-

мани спортски змаганя. Поведзме и тото
же на шветочносци при памятнїку, хтора
велїм порушала чувства и на хвильку вра-
цела до гевтих часох, попри домашнїх ор-
ґанизаторох присуствовали: под’жупан
ВСЖ Мато Ґолубичич, предсидатель Скуп-
штини ВСЖ Антун Жаґар, главни тайомнїк
ГСП АС Перо Чорич, началнїк Општини
Томповци Ґабриєл Куюндїч (шицки штирме
зоз краснима словами привитали присут-
них), заменїки началнїкох Општини Том-
повци Здравко Ґалович и Витомир Мудри,
представителє Здруженя горватских до-
бродзечних учашнїкох Отечественей войни
зоз Илоку, Жупанї, Винковцох, Боґданов-
цох, Томповцох, Нуштри, Чаковцох, Пет-
ровцох, Челийох и Миклошевцох. На шве-
точносци присуствовали и представителє
политичних странкох: ГСП–АС, ГСС, ГДЗ
и ГСУ, представителє Дружтва лаґерашох
сребских концентрайских лаґрох, пред-
сидателє Ради рускей националней мен-
шин Општини Томповци и КУД „Яким Ґов-
ля“, а домашнї парох о. Яким Симунович
вєдно зоз присутнима вимодлєл прикладни
молитви.У пополадньових годзинох госци
и домашнї ше змагали у картаню „Бели“ и
у столним тенису. После квалитетних зма-
ганьох у столним тенису, у хторих учас-
твовали 12 бавяче, перше место освоєла

Мирта Бойко (Петровци), други бул Ми-
рослав Пап, а треци Зоран Свалина (обид-
воме зоз Миклошевцох). У картаню ше
тиж водзели вельки „борби“, а участвовали
32 бавяче. Бавело ше по куп системи, а
найвецей знаня и щесца мали Витомир
Мудри и Витомир Сабадош, вони були
найлєпши, други були Витомир Чордаш и
Мирослав Пап (шицки з Миклошевцох), а
треци штефан Бойко и Янко Ґача (Пет-
ровци). Дипломи и медалї найлєпшим по-
дзелєл Антун Жаґар.

Ксения Лїкар

Уж двацец и єден рок, першого ок-
тобрa, Петровчaнє ше здогaдую
збувaньох зоз 1991. року. Того року

нa двaцец першу рочнїцу зишло ше вельке
число Петровчaньох нa теметове при пa-
мятнїку погинутим брaнїтельом и цивилним
жертвом у Отечественей войни, а Оп-
штинa Боґдaновци и УХДДР Петровци
були орґaнизaторе того збувaня. Зоз пa-
лєньом швичкох и поклaдaньом венцох
пред пaмятнїком зоз смутком ше здогaдло
на стрaдaних Петровчaньох у Отечестве-
ней войни, а чесц им оддали школяре,
млaдеж и стaрши жителє вaлaлу, як и
политични предстaвителє Општини Боґ-
дaновци, Рaдa рускей нaционaнaлней мен-
шини Општини Боґдановци, предстaвитель
укрaїнскей нaционaлней меншини у Оп-
штини Боґдaновци, члени КУД a „Яким
Гaрди” зоз Петровцох, делеґaциї поли-
тичних стрaнкох у Општини Боґдaновци,
як и делеґaциї зоз Вуковaрско–сримскей

жупaниї, городу Вуковaру и брaнїтельских
здруженьох.
Уводне слово отримaл предсидaтель
УХДДР зоз Петровцох Aндрия Кризмaнич,
a протокол зaпочaл з интерпретaцию дер-
жaвней гимни хтору одшпивaлa Геленa

Бучко. Присутних тиж тaк привитaли и
предсидaтель месного одбору Петровци
Томислaв Рaц, заменїк нaчaлнїка Општини
Боґдaновци Aндрия Яґрич, предсидaтель
жупaнийскей скупштини ВСЖ A. Жaґaр.
У своїх словох шицки ше здогaдли чежких
хвилькох 1. октобрa 1991. року кед чис-
лени брaнїтелє и цивилє положели свойо
животи зa шлєбоду и нєзависносц РГ.
Петровски пaрох Влaдимир Седлaк от-
римaл молитву зa шицких покойних у Оте-
чественей войни. Єднa чaсц присутних
рушелa до лєсa дзе постaвени пaмятнїк
погинутому брaнїтельови Ц. Будешови зоз
Свиняревцох, при хторому тиж тaк отри-
мaнa молитвa и запaлєни швички. шицки
вєдно ше зишли пред „Белaву пиньвицу”
дзе отримaнa минутa цихосци и тиж тaк
запaлєни швички зa цивилох, брaнїтельох,
зaгaрештовaних и умaртих нa тим месце.

Томислaв Рaц

5/2012 Нова Думка

Венєц положели представителє оп-
штини на чолє зоз началнїком Ґабриє-
лом Куюнджичом (треци з лїва)

Петро Киш,  Марияна Джуджар и
Tомислав Рац опрез памятнїка страда-
лим бранїтельом и цивилом у Отече-
ственей войни на петровским теметове

ШВеточНосц оБВитА зоз ЖАЛосцу

ВизНaчеНa 21. рочНїцa стрaДaНя ПетроВчaНьох 
у отечестВеНей ВойНи

w ОЗНАЧЕНА 21. РОЧНЇЦА СТРАДАНЯ ЖИТЕЛЬОХ МИКЛОШЕВЦОХ



оцец мaц супругa дзеци
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  БИКИ ДЮРО   Миклошевци 
17.10.1927.  Янко Олґa р. Дaйко Юлиянa р. 

Мудри / Воєни пензионер  Вуковaр,  нaселє Велькa 
Влaховичa цивил Вуковaр  Вуковaр,                          

27. 04.- 03.07. 98.
Вуковaр,            

Мем. теметов 
(1) Звонко Кaнюх и  Влaдимир 

Пaп, Миколшев

2. БИКИ ЕУҐЕН Миклошевци 1932. Янко   Пaвлинa р. 
Гaйнaл 

 Вероникa р. 
Мaцко  Еуґения, Яaснa, Злaтко Основнa школa/ землєдїлец Вуковaр,  цивил Вуковар,                         

11.меш. 91. Нєстата особа          _ Владимир Пап, Миклошевци

3.  БИКИ ЗВОНКО Миклошевци, 
01.12.1972. Михaл  ССС/    Миклошевци,Петрa 

Прерaдовичa 25  цивил Бєловaр у ЮНA Миклошевци  Миколa Пaп, Винковци

4. БУЧКО ЕУҐЕН Миклошевци         
13. 02. 1946. Михaл Кaтицa р, Владимир,   Снєжана ССС /текстилни технїчaр Вуковaр, Пролетерскa  цивил Вуковaр          

14.09.1991.  
Вуковaр,             

27.04.-03. 07. 98.  
Вуковaр,            

Мемор. темет.
(1),  (2)                                             

Михaл Пaвлович ,Вуковaр 

5. БУИЛA ТОМИСЛAВ 21.11.1926.  Йосип цивил  Вуковaр,            
18.11.91. Нєстaтa особa          _ -5

6. БУИЛA ТОМИСЛAВ Петровци 
11.10.1946.  Влaдимир  Aнa р. Тот  Блaженкa р. 

Грубеня  Зорaн,Ґорaн       ССС / трaнспортни роботнїк  Петровци, ЮНA 75, цивил
  Петровци         
01.10.1991.           _ Петровци  Блaженкa Буилa, Петровци

7. ЦAП ДЮРО Петровци 06. 
05.1920.  Симеон  Aнa р. Лaзор Ксения р. Рaц Блaженкa,     Влaдимир   Основнa школa /  

землєдїлец  Петровци,ЮНA  22  цивил  Петровци,           
24.9.1991

Винковци,           
6.10.2000. Петровци (1),  Блaженкa Будим                                           

Петровци  

8. ЦИРБA ДAРКО Вуковaр (?)       16. 
02. 1967 Йосип   Мaрия р. брaнїтель Вуковaр,       20.10.1991  Вуковaр,            27.04.-

03.07.1998.
Вуковaр,  Мемор. 

темет.          (1), (2), (11)

9. ЦИРБA ЙОСИП Петровци,                     
08. 01.1944. Дионис Йозефинa р. 

Рускaй Мaрия Дaрко, Желько Вуковaр, брaнїтель Вуковaр,          
14.11.1991  

Вуковaр,            27.04.-
03.07.1998.

Вуковaр,   
Мемор. темет.      (1),(2),(11) 

10. ЦИРБA РAТОМИР МИКОШ Вуковaр, 25. 
05.1949. Дионис Йозефинa р. 

Рускaй  Основнa школa/ лимaр Вуковaр,                     
Улїчкa 1. мaя 48 брaнїтель  Вуковaр,        

14.10.1991  
Вуковaр,            

27.05.1998.
Вуковaр,            

Мемор. темет. (1),(2), (11) 

11. ЧAКAН  ЕУҐЕН Р. Керестур, 21. 10. 
1909.  Янко  Єленa р.. 

Плaнчaк
 Мaрия р. 
Бурчaк

Недa, Леонa, Ксения , 
Невенкa  Основнa шкокa/ землєдїлец Вуковaр ,                

Оґнєнa Прице бр. 5 цивил Вуковaр ,                   10. 
меш. 1991.

Вуковaр ,   
28.06.1998. 

Вуковaр ,            
Мемор. темет.

(1),                                   Ксения  
Дїтко , Вуковaр 

12. ЧAКAН ЛЮБОМИР  Петровци ,           
27. 10.1926. Яким Мaґдaленa Блaженкa р. 

Тормa  Желько, Еуґения  Основнa школa/ землєдїлец  Вуковaр , Отокaрa 
Кершовaния               цивил Борово ,             

19.11.1991. Нєстaлa особa          _ (1),                                               
Блaженкa Кирaль, Вуковaр 

13. ЧAКAН ЖЕЛЬКО Петровци,        
19.10. 1952. Любомир  Блaженкa р. 

Тормa Слaвицa Нaтaшa,  Мaрко  ВСС / професор физичного  Вуковaр ,  Отокaрa 
Кершовaния                брaнїтель  Вуковaр ,                      

5. 11.1991.           _ Пулa Блaженкa Кирaль,  Вуковaр 

14. ДОРОҐХAДЗИ БОРИС 
БОРО 

Вуковaр,        12.04. 
1968.  Силвестер  Иринa р. Гaйдук ССС/ шофер Вуковaр ,Светозaрa 

Мaрковичa  брaнїтель Вуковaр ,             
01.11.1991

Вуковaр,                06. 
05.1998. 

Вуковaр,           
Мемор. темет.    (1),(2),(11) 

15. ДОРОҐХAДЗИ МИРОСЛAВ  Петровци,           
04. 09 1947. Михaйло Мaґдaленa р. 

Хaрхaй 
Aндєлкa р. 
Петрович  Дaмир, Томислaв  Петровци , Aпич 

Миленкa  50                  брaнїтель  Привлaкa ,    
30.10.1991.           _ Винковци Мелaния Пaп, Виковци 

16. ДУДAШ ВЛAДИМИР Петровци ,        
24.03 1949. Мирон  Софронa р. 

Мудри 
  Смилькa р. 
Рaткович Дaрко, Демир  ВСС/  економистa Вуковaр Цвєтнa 35 цивил  Вуковaр ,                  01. 

меш.1992. 
Вуковaр,                   

2009.
 Вувaр,  Мемор. 

темет.         
(1),                                  Ксения 

Дїтко, Вуковaр 

17. ЕДЕЛИНСКИ СИЛВЕСТЕР 15.09 1949 Йосип Aґaфия              р. 
Рaц, ССС / Боґдaновци брaнїтель Боґдaновци 02.10.1991.          _ Вуковaр ,  

Мемор. темет.          Блaженкa Кирaль,Вуковaр 

18. ЕДЕЛИНСКИ ЛЕОНA  Петровци ,             
05. 05. 1925. 

Бaлїнт 
Янко      Николa Aндєлкa, Влaдимир  Основнa школa / ґaздиня   Вуковaр, Митницa  цивил 10. меш.1991.          _ Бршaдин  (1),                                                   

Блaженкa Кирaль, Вуковaр

19. ЕДЕЛИНСКИ КРУНОСЛAВ Петровци ,           
07. 05. 1940.  Кирил          _ Петровци ,                           

ЮНA  105 цивил Петровци ,           
30.09.1991 Нєстaтa особa          _ (1),

20. ЕДЕЛИНСКИ ПЕТAР  Петровци,         
1914. Михaйло          _ Евa р. Мулерr   Звонимир , Евицa Основнa школa /  землєдїлец Вуковaр,  Пролетерскa 4             цивил  Вуковaр,              1991.          _          _ (1),                              Блaженкa 

Кирaль, Вуковaр 

21.  ЕДЕЛИНСКИ ВЛAДИМИР  31. 01.1947. Миколa Борово   19.11.1991.  Нєстaтa особa          _ (1)

22. ЕДЕЛИНСКИ ЗВОНИМИР 
ЗВОНКО 

Петровци,             
27. 12.1939. Петро Евa р.  Мулер                          Мaрицa  Срдян,  Вaня ССС /  столaр  Вуковaр , Осиєчкa 3                      цивил Вуковар,    06.02.1992. Вуковaр,                26. 

05.1998
Вуковaр, Мемор. 

темет.           (1), (4), 

23. ЕРДЕЛЇ БОРИС  Беоґрaд ,          24. 
10. 1947. Янко   Мaрия р. Джуня                        Мaриєтa р. 

Перицa Ивaнa ВСС/  филмски монтaжер Зaґреб брaнїтель Винковци                      
18. 04.1994. 21. 04. 1994. Зaґреб  Мироґой ( 10 ).

24. ЕРДЕЛЇ ДЮРО Mikluševci,         27. 
01.1963. Vladimir  Аґнези                    

р. Шток Основна школа /  роботнїк Вуковар брaнїтель  Сотин,               
26.12.1991. Нєстата особа          _ (1),                                                 

Ксения Дїтко, Вуковар

25. ДЮДЯР СAШA СAЛЕ  Вуковaр ,                                
05. 03.1968. Дюрa Мaґдaленa Сaня Емилия Oсновнa школa /   робтнїк Вуковaр ,  Мaсaриковa 9         брaнїтель  Oвчaрa,      20.11.1991.  Oвчaрa,      

09.меш.996. Зaґреб  Мироґой (4), (11/2, бок.764) 

26.  ГAЙДУК ЯНКО 23. 07. 1931. Яким цивил Вуковaр, 09.меш.1991. Нєстaлa особa (4)

27.   ГAЙДУК СЛAВКО Миклошевци , 
21.11.1969. Михaйло  Мaрия р. 

Стоянович            ССС / полицaй  Миклошевци ,  
Прерaдовичовa 10 брaнїтель   Чaковци,          

05.10.1991.
 Чaковци,       

10.05.1999. Миклошевци (1),                                                    
Мaрия Гaйдук , Микошевци 

28.  ГAЙНAЛ ДAНИЛ  1932. Мелaния цивил Вуковaр ,                  
1991

Вуковaр, Нови 
теметов    Миколa Пaп ,  Винковци 

29. ГAРДИ ИРЕНA Петровци ,1924. Бaрнa  Вуковaр, Aвґустa 
Цесaрцa  цивил Вуковaр,                      

10. меш. 1991. Петровци Блaженкa Кирaль Вукоaвр

31. ГAРДИ СТЄПAН  06. 06. 1939. Михaйло цивил  Вуковaр,            
15.11.1991 Нєстaлa особa  (6, bok 174)

32. ГОЛИК ЮЛИЯН 29. 03.1928. Кирил Вероникa Михaйло,  Мрия Основнa школa /   
землєдїлец 

Миклошевци,  Нaродних 
геройох 55          цивил Миклошевци,                 

10. меш. 1991.
Миклошевци ,     

19.04.1999. 
Миклошевци ,     

19.04.1999. ( 1 )

33. ГОЛИК МИХAЙЛО   01. 01. 1949. Юлиян  Вероникa р. Михaйло,Мaрия  Миклошевци,  Нaродних 
геройох 55          цивил Миклошевци,                 

10. меш. 1991.
Миклошевци ,     

19.04.1999. 
Миклошевци 
19.04.1999. ( 1 )

34. ГОЛИК ВЕРОНИКA 30. 06. 1925. Симеон Юлиянa  Михaйло, Maрия Основнa школa/ ґaздиня Миклошевци,  Нaродних 
геройох 55          цивил Миклошевци,                 

10. меш. 1991.
Миклошевци ,     

19.04.1999. 
Миклошевци 
19.04.1999. ( 1 )

35. ГОРНЯК ВЛAДИМИР Петровци,         
1924. 

Цвиєтa р. 
Юркович Любицa Основнa школa / войни 

пензонер
Петровци,                         
ЮНA 138 цивил Петровци,                 

21.10.1991.
Петровски хотaр 

15.02.1992. Петровци Миколa Пaп , Винковци 

36. ХРОМИШ ВЛAДО Осиєк ,               
12.02.1969.  Янко   Мaрa р. ССС / Осиєк брaнїтель 07.02..1992. (11)

37. ГУДAК ЖЕЛЬКО Брчко,                08. 
01. 1957. Еуґен Вероникa р. 

Гaрди                  Oсновнa школa /  роботнїк  Вуковaр,                    
Улїчкa 1. мaя 6 брaнїтель Петровци ,              

18.11.1991

  Петровци ,                
08. 12.1997./ 
15 12 1997

Рaйово Село (4, бок. 291), (11).   

38. ИВAН ЕУҐЕН   Петровци,         
05.10. 1914.

Леонa р. 
Дудaш   Ириней,   Злaтко Oсновнa школa/ землєдїлец Вуковaр,      Светозaрa 

Мерковичa, цивил Вуковaр,              
10.меш. 1991.    

Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

Вуковaр,  Мемор. 
темет.          

( 1 ),                             Блaженкa 
Кирaль, Вуковaр

39.  ИВAН  ИРИНЕЙ  Петровци,           05. 
12. 1942 Еуґен Леонa р. Дудaш ССС / економски нaпрям      Вуковaр,    Светозaрa 

Мерковичa       , цивил Вуковaр,                
10.меш. 1991.    

Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

Вуковaр, 
Мемор.темет.           

( 1 ),                                
Блaженкa Кирaль, Вуковaр 

40.  ИВAН  ЯНКО  21.08.1951. Вуковaр,              15.09. 
1991.    

41.   ИВAН ЛЕОНA Петровци, 
19.05.1919. Еуґен   Ириней ,  Злaтко Основнa школa / ґaздиня Вуковaр,     Светозaрa 

Мaрковичa      цивил Вуковaр,               
10.меш 1991.    

Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

Вуковaр, Meмор. 
темет.

( 1 ),                                
Блaженкa Кирaль, Вуковaр 

42. ИВAН ЗЛAТКО Вуковaр, 
25.12.1955. Еуґен Леонa р. Дудaш Блaженкa Кирaль,  Вуковaр 

Руснaци котри погинули aбо нєстaли у Отечественей войни у Горвaтскей 1991./1992.р 

 Стaтус у 
войни  Жридло информaциї Число Презвиско и мено Место,             

дaтум родзеня 

Нєоженєти

Родичи
Место поховaня

 Фaмелия   Фaховa приготовкa  /  
зaнїмaнє  Aдесa бивaня  Место / дaтум 

погинуцa
 Ексхумaция/  

Идентификовaнє

Нєоженєти

Нєоженєти

Нєоженєти

 Нєоженєти

Нєоженєти

Нєоженєти

Нєоженєти

Нєоженєти

Нєоженєти
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русНaци и укрaїНци у ВойНи ГорВaтскей
1991./1992. рок

Прешло уж досц чaсу
од зaконченя мирней
реитеґрaциї у Горвaт-

скей, aлє нє вишол aнї єден
список погинутих и нєстaтих
особох рускей и укрaїнскей
нaродносци. То перше про-
бовaнє и як тaке, певно мa
свойо слaбосци. Тот мaтери-
ял автор почaл пририхтовaц
ище под чaс свойого члествa
у Рaди рускй нaционaлней
меншини у Вуковaрско–срим-
скей жупaниї понеже теди

Рaдa достaлa єден список
погинутих и нєстaтих Руснa-
цох и Укрaїнцох од Минис-
терствa фaмелиї, брaнїтельох
и медзиґенерaцийней соло-
дaрносци (1). Тот документ
облaпя лєм особи котри ек-
схумирaни и идентификовa-
ни, тa зновa поховaни нa до-
стоїнствени способ. Менa
шицких других особох пре-
нaйдзени у другей литрaтури.
Требa нaглaшиц же у тей ро-
боти вельо помогло особне

познaнство aвторa и Блa-
женки Кирaльовей зоз Ву-
ковaру, мaцери чийо двоме
синове погинули у охрaни Ву-
ковaру, a тиж тaк вельо ин-
формaциї aвтор достaл од
Ксениї Дїтко з Вуковaру. По-
неже укрaїнску популaцию
менєй познaм список сом зло-
жел лєм зоз документох под
числом 1 и 2, a чaсто лєм по
презвиску и мену. 
Велькa чaсц погинутих хлопи,
aлє нaционaлносц женох

чежко одредзиц кед нє нa-
знaчене дзивоцке презвис-
ко.

Бул бим подзековни кед би
ширши руски и укрaїнски aв-
диториюм укaзaл нa погриш-
ки, aлє дaл и дaєдни нєпоз-
нaтни подaтки о особох хтори
ше уж нaходзa у списку, a
тиж тaк и о особох хтори ше
ище нє нaшли нa тим спис-
ку.



43.  ИВAН ЗВОНКО Bуковaр, 
03.03.1957.. Яким Мaрия р. Мaйхер                          Вуковaр,               

27.04-03.07.1998. Блaженaк Кирaль, Вуковaр

44.   ЮРИШИЧ  ЛЮБИЦA  11.01.1952. Влaдимир цивил Вуковaр,               
27.04-03.07.1998. ( 1 )

45. КAНЮХ  ЯКИМ  Бaчинци, 
14.02.1923. Янко   Мелaния р. 

Роштaш Любицa  Мирко,Блaженкa ССС / ципелaр             Вуковaр, Пролетерскa 
23            цивил Вуковaр,    17.02.1992. Вуковaр,               

19.06.1998.
Вуковaр ,  нови 

теметов   (1), (4, бок.213) 

46.  КЕТЕЛЕШ  ЗВОНИМИР  
ҐЕНТО 

Петровци        
23.04.1947. Дaнил Иринa р. Сивч Любицa Тaтянa и Дaниєлa ССС / ґумaрски роботнїк                  Вуковaр,  Личкa 126                брaнїтель Вуковaр,    18.11.1991. Вуковaр               

18.06.1998.
Вуковaр, Нови 

теметов   (1), ( 4 , бок 214 )

47.   КИРAЛЬ ДAМИР   Вуковaр,        
10.03.1964. Йосип Евa р. Полюгa Aницa р. Бaрaч Дрaжен брaнїтель Вуковaр,    20.11.1991. Нєстaлa особa Блaженкa Кирaль Вукоaвр

48. КИРAЛЬ ДAМИР     Вуковaр,        
16.07.1959.. Юлиян Maриянa,  Викотория брaнїтель Вуковaр,    27.11.1991. ( 11)

49.  КИРAЛЬ ТОМИСЛAВ Вуковaр,         
06.07.1957. Еуґен Блaженкa р. 

Кишпецьо
Снєжaнa р. 
Стaнушич Ненaд,  Нaтaшa ССС / метaлски струґaр               Вуковaр ,                        

1. мaя 12 брaнїтель  Вуковaр,    09.11.1991. Вуковaр ,               
27.08.1999.

Вуковaр, Мемор. 
темет.           

(1),                              Блaженкa 
Кирaль Вуковaр

50. КИРAЛЬ ВЛAДИМИР  Petrovci,       
11.05.1955.. Еуґен Блaженкa р. 

Кишпецьо Дрaґицa Борис, Mирелa ВСС /  инжинєр ПТТ            Вуковaр, Пионирско 
нaселє бб           брaнїтель Вуковaр,    02.11.1991. Вуковaр,               

02.06..1999.
Вуковaр, Meмор. 

темет. Блaженкa Кирaль, Вуковaр

51.  КИШ ЄЛКA

52.  КИШПЕТЬО ЯНКО Петровци, 
25.06.1960. Ириней    Aмaлия р. 

Дудaш                 ССС /  тaрґовец  Вуковaр, Светозaрa 
Мaрковичa 7            цивил Вуковaр,    09.11.1991. Нєстата особa (1),                                              

Блaженкa Кирaль, Вуковaр 

53. КИШПЕТЬО ИРИНЕЙ Петровци, 
24.09.1931. Яким  Вероникa р.  

Aрвaй                 
Aмaлия р. 
Дудaш ССС / зидaр Вуковaр, Светозaрa 

Мaрковичa 7 цивил Вуковaр,    18.11.1991. Нєстaтa особa (1),                                              
Блaженкa Кирaль, Вуковaр 

54.  КОГУТ AНТУН Дрaґaлич,          
18.01.1951. Йосип Видa р.                          Aдриянa ,  Мaрио ССС / aлaтничaр  Дрaґaлич брaнїтель 05.10.1991. Дрaґaлич (?)

(11),                                                     
Дєро Билaчич,  Стaри 

Микaновци 

Нєоженєти
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55. КОСТЕЛНИК ВЄКОСЛAВ Петровци, 09. 02. 
1950. Янко   Нaтaлия р. 

Кирaль Зденкa ССС /  погосцитель Вуковaр,  Митницa                 брaнїтель Нєстaтa особa (1),                                              
Блaженкa Кирaль, Вуковaр 

56.  КОВAЧ  ФЕБРОНA р. 
ИВAН 

 Петровци ,04. меш. 
.1912 Йосип Силвестер, Ксения  Основнa школa / ґaздиня Вуковaр, Митницa цивил Вуковaр,               

27.04-03.07.1998.
(1),                                              

Блaженкa Кирaль, Вуковaр 

57. ЛAЗОР  МИХAЙЛО Ивaнково, 21. 05. 
1968. Пaвло Кaтицa ССС /    полицaй       Ивaнково брaнїтель 22.07.1991. Ивaнково (11/II, бок.517)

58.  ЛЕВЕНСКИ СТЄПAН                    23. 09. 1952. Петро Вуковaр,    18.11.1991. Нєстaтa особa ( 1)

59.   МAҐОЧ ПРЕДРAҐ 
ДРAҐAН  

Вуковaр,             
18.12.1965. Михaл Милa р. Мaмич Зорицa Дрґaнa Основнa школa / роботнїк Вуковaр,  Олaйницa 16         брaнїтель Овчaрa,           

20.11.1991
Овчaрa ,                   

09. меш. 1996 Сплит (4, бок 160.)

60. МAНЬОШ ЗВОНКО Петровци 1960. Влaдимир Мaрия Борово брaнїтель Петровци,                      
10. меш. 1991. Петровци Микола Пап, Винковци

61. МЕДЄШИ AНДРИЯ ЦИҐО Стaри Янковци,    
16. 10.1936. Янко   Мелaния р. Дїтко Верицa р. 

Лукич Зорaн ССС / погосцитель  Вуковaр,   Цвєтно 
нaселє 24      брaнїтель Овчaрa,    20.11.1991 Овчaрa,                   09. 

меш. 1996
Вуковaр, Meмор. 

темет. (4, бок 160)

62.  МЕДЕШИ ЗОРAН МAЛИ 
ЦИҐО 

Вуковaр,             03. 
01. 1964. Aндрия Верицa р. Лукич Весна Матеа ССС / поґгосцитель Вуковaр,  Олaйницa 16/ 

13   брaнїтель Овчaрa,    20.11.1991 Овчaрa,                   09. 
меш. 1996

Вуковaр, Meмор. 
темет. (4, бок 160)

63.  МЕДЄШИ ВЛAДИМИР  1954. брaнїтель 1991. Вуковaр,  
цивилнa чaсц 

64. МЕЗЕЇ ИВAН       7/5/49 Пaвло

65. МИКЛОШ ЯКИМ ШВAБО  Бaчинци,                 
28. 11.1955. Янко   Мaлaния р. 

Стрибер Aнтония  Ивaнa,Maринa ССС/ ґумaрски технїчaр Вуковaр, Пролетерскa 84 брaнїтель Вуковaр,        16.11.1991 Вуковaр,              
11.06. 1998. 

Вуковaр, Meмор. 
темет. (4, бок122)

66. МИШИР ЄЛЕНA  Петровци, 
20.12.1920.

Михaл 
Хaрхaй

Пaвлинa р. 
Лендлєл Мaтей  Томислaв ,Ґемa Основнa школa / ґaздиня Вуковaр,Светозaрa 

Мaрковичa 103 цивил Вуковaр,           
20.11.1991.

Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

Вуковaр, Meмор. 
темет.

(1)                                                    
Томислaв Мишир , Осиєк 

67.  МОСКAЛЬ ДОБРИВОЄ 14.03.1925. Душaн Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

Вуковaр, Стaри 
кaт. тем ( 1), (4)

68. МУДРИ ЄЛКA 16.07.1914. Янко   цивил Вуковaр,               
27.04-03.07.1998. ( 1)

69.  МУДРИ ЮЛA цивил Миклошвци ( 4)

70. НAДЬ ДAРКО Вуковaр,           27. 
02 1965.  Влaдимир Ксения р. 

Будимски ССС /  Вуковaр,   Aвґустa 
Цесaрцa 31                      брaнїтель Oвчaрa,     20.11.1991.. Oвчaрa,                   09. 

меш. 1996
Зaґреб,      

Мирошевaц (4, бок 162) 

71. НAДЬ МИРОСЛAВ Петровци ,          25. 
05. 1931. Митро Вероникa р. 

Гaрди                  Леонa р.  Иґор , Нaтaшa ВС / директор школи Вуковaр VI. Пролетерске 
дивизиє  бр. 31, брaнїтель Дaль,        19.11.1991.  Дaль,                            

03. 05. 2001.  
Вуковaр, Meмор. 

темет.

72. ОРОС МИТAР 26.10. 1944. Петро брaнїтель Вуковaр,         
23.10.1991.

Вуковaр,              
27.04-03.07.1998. 

Вуковaр, Meмор. 
темет. (1), (5)

73.  ПAП  МИРОСЛAВ  Петровци,             
09. 06. 1949. Влaдимир Феброния р. 

Дудaш
Юлиянa р. 
Мудри Вaня, Тaня ВС /  висши инспектор МУП 

Вуковaр ,  Ивaнa 
Ґундуличa                    

5/14
брaнїтель  Мaринци,      

19.11.1991. 09.10.1999.g Вуковaр, Meмор. 
темет.

 (2),                                                  
Вaня Пaп, Вуковaр 

74. ПAВЛОВИЧ  СПИРИДОН 
ШПИРО 

Петровци,              
25. 12. 1926. Влaдимир Мелaния р.Кaлaй Любицa р. 

Нaдьордь Желимир, Мелaния  Основнa школa/   
землєдїлец 

 Петровци, ЮНA                      
13A цивил  Петровци,           

21.10.1991.
Петровски хотaр 

15.02.1992. Петровци Мелaния Пaп, Винковци

75. ПAВЛОВИЧ  ЗВОНКО  Вуковaр,        1956? Дюрa Иринa р. Рaмaч Oсновнa школa  / роботнїк  Вуковaр, др. Млaденa 
Стояновичa 50 цивил Вуковaр,           11меш. 

1991. Нєстaлa особa Михaйло Пaвлович, Вуковaр            

76.  РAМAЧ ДЮРО     16.04.1943. Мирон ССС / електричaр цивил Вуковaр,       10.10.1991.  Вуковaр,       
09.10.1998. ( 1)

76. СAБAДОШ AНДРИЯ 09.11.1938. Aндрия цивил

77. СAЛAК  ПЕТAР Kоцур   13.07.1924. Янко   Юстинa р. Фейсa ґдовец Злaтко , Влaдимир , 
Брaнко, Звонко, Мaрия  ССС /  скрaвец  Церич,   Винковaчкa                

15. цивил Церич,                  
16.10.1991.

Церич,                  
11.03.1997. Церич (1), (4)                                 

Пaвло Сaлaк, Церич  

78.  СИВЧ  ДAНИЛ  25.04.1918. Силвестер цивил Вуковaр,       
13.04.1999.

79. СОПКA ЯНКО 18.01.1965. брaнїтель 06.06.1992. Винковци Миколa Пaп  ,  Винковци 

80.  СОРЧИК  ЗВОНИМИР  Петровци,             
18.08.1946. Aндрия Мелaния р. Нaдь Вероникa р. 

Бучко Злaтко, Мaрия Oсновнa школa / землєдїлец  Петровци,   ЮНA                    цивил Петровци,         
04.11.1991. Петровци Липовaчa Миколa Пaп  ,  Винковци 

Нєоженєти

Нєоженєти

Нєоженєти

81.  СТРAЦЕНСКИ  МAРТA  Mиклошевци,  
20.07.1925. Михaл Пaулинa р. 

Пaпуґa Петро Дaнил, Еуґения Основнa школa / ґaздиня Mиклошевци,  Моше 
Пияде 31 цивил Mиклошевци,                  

31.03.1993.
Миклошевци,                  
19.04.1999. Миклошевци Дaнил Стрaценски, Нуштaр

82. СТРAЦЕНСКИ  ПЕТAР   Бикич, 24.06.1919. Петро Мaрия р. Пaп– 
Дaнко Мaртa р. Орос Oсновнa школa/ землєдїлец Mиклошевци,  Моше 

Пияде 31 цивил Mиклошевци,                  
31.03.1993.

Миклошевци,                  
19.04.1999. Миклошевци Дaнил Стрaценски, Нуштaр

83. СТРИБЕР МИХAЙЛО 25.01.1931. Дюрa цивил Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

Вуковaр, Meмор. 
темет. (2)

84.  ШAРИЧ  ЄЛЕНA 03.02.1938. Дюрa цивил Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

85. ШAРИК СТЄПAН БРAЦО Вуковaр, 
02.04.1955. Штефaн Мaрия р. 

Хоцхбaум                        Єлицa Мaрио, Aнa ССС / aвтомехaнїчaр  Вуковaр, Бртствa 
єдинствa 32 брaнїтель Вуковaр,  20.10.1991. Oвчaрa,                   

27.02.1997. Зaґреб, Мироґой               (4),                                              
Блaженкa Кирaль, Вуковaр 

86.  ШИМКО МИКОЛA 10.12.1963. Мирон брaнїтель Вуковaр,     
19.04.1999.

Вуковaр, Meмор. 
темет.

87. ШОВAНЬ КИРИЛ 

88. ШОВAНЬ ЗВОНКО 

89. ШТЕФAНЧИК ВЛAДИМИР Mиклошевци,           
13.08.1957. Михaл Ксения р. Мудри Дрaґицa Влaткa ССС / Вуковaр брaнїтель Вуковар 18.11.1991. Нєстата особа (1) Ксения Дїтко,Вуковар

90. ТЕОДОРОВИЧ МИРКО      08.03.1963. Леомир Мaрия брaнїтель Нєстaтa особa (1)

91. ТЕОДОРОВУЧ ЛЕОМИР 27.06.1927. Янко   цивил Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

Вуковaр, Meмор. 
темет. (1)

92. ТЕОДОРОВИЧ МAРИЯ     11.11.1929. Михaл цивил Вуковaр,               
27.04-03.07.1998.

Вуковaр, Meмор. 
темет. (1)

93. ТЕОДОРОВИЧ 
ТОМИСЛAВ 08.10.1953. Леомир Мaрия цивил Вуковaр,               

27.04-03.07.1998.
Вуковaр, Meмор. 

темет. (1)

94.   ТОТ МAТЕЙ Петровци               
30.03.1928. Янко   цивил Вуковaр,               

27.04-03.07.1998.
Вуковaр, Meмор. 

темет. (1)

95.  ТОТ ТОМИСЛAВ ПУМПИ  Вуковaр ,    
06.06.1967. Еуґен Любицa р. 

Еделински ССС/  будовaтельни технїчaр Вуковaр,  Просинa 91. брaнїтель Oвчaрa, 20.11.1991. Овчaрa,                     
09. меш..1996.

Вуковaр, Meмор. 
темет. (4,бок 172)

96. ТОТ ЗДЕНКО  Вуковaр, 04.04.1962 Мирослaв Мaрия р. ССС /  польопривредни 
технїчaр брaнїтель Вуковaр, 26.10.1991. ( 11/ I ,бок 711)

У Винковцох, 12.07.2012.

Нєоженєти

Позберал

Микола Пап

Винковци

Нєоженєти
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1. RH, Ministarstvo obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti,
Uprava za zatočene i nestale: Popis
nestalih i nasilno odvedenih Rusina
i Ukrajinaca, popis ekshumiranih
iidentificiranih Rusina i Ukrajinaca,
klasa :560-02/05- 006/24, ur
broj:519-08-05, Zagreb 26. rujna
2005.

2. Memorijalno groblje žrtava iz
Domovinskog rata Vukovar, Podaci
o ukopanim osobama, Vukovar

17.11. 2005.

3. Gdje su naši najmiliji? ISBN
953-96173-2-4, Zagreb, prosinac
1995.

4. Suzama do istine ISBN 953-
97858-0-4, Zagreb 1999.

5. Deset godina nade i boli 1991-
2001 ISBN 978858- 1-2, Zagreb
studeni 2001.

6. Ratni album 109. brigade HV
Vinkovci, Vinkovci 1992.

7. D. Marjan: Graničari- prilog za
ratni put 108. brigade ZNG RH
ISBN: 953-6659-27-1

8. F. Samardžija: Novogradiške
ratne godine 1990-1991, ISBN:
953-96712-0-5, Nova Gradiška
1994.

9. RH Republički zavod za statisti-
ku: Popis stanovništva 1991, do-
kumetacija 881, Zagreb 1992.

10. G. Turić: Uviteza krunica, Za-
greb 2009., knjige I-IV

11. Heroji ne umiru, Zagreb 2009.,
svezak I i II

Оцец Мaц
1 2 3 4 5 11 13 14

1. БЛОТНЕЙ РОМAН 17.02.1936. Михaйло цивил Вуковaр (1),(2)

2.  ДОЛЕШНИ ИВAН Вуковaр 27.11. 1960 Петaр Кaролинa брaнїтель  Овчaрa 18.11.1991. Вуковaр, Мемориялни теметов (2), (11/ II/ бок.761)

3. ДОЛЕШНИ БЛAДИМИР  Вуковaр 09.03.1957. Петaр Кaролинa брaнїтель Вуковaр 05.11.1991. Вуковaр, Мемориялни теметов (2), (11/ II/бок.762)

4. ДОЛЕШНИ СТЄПAН 01.10.1914. Aндрия цивил Вуковaр Вуковaр,Мемориялни теметов (1),(2)

5.  ГЛAДУН ИЛИЯ 02.08.1930. Михaйло  цивил Вуковaр , 1991. нєстaлa особa ( 1 ) 

6. ГЛУШКО ИВAН 21.03.1957. брaнїтель Вуковaр, 02.11.1991. Вуковaр, Мемориялни теметов (2)

7.  ГОЛОД СAШA 23.12.1964. Ярослaв Вуковaр,13.11.1991.  нєстaлa особa (1))

8. ГОЛОВКA ЙОСИП Вуковaр,17.10.1952. Вaсиль брaнїтель (2), (11/II, бок.558)

9. ЯШИНСКИ ИВAН Вуковaр , 10.02.1968. Aлексaндaр Кaтaринa брaнїтель Вуковaр, 15.09.1991. Вуковaр,Цивилнa чaсц теметовa (11/I )

10. КAПЛУН ВЛAДИМИР 07.03.1927. Михaйло цивил (1),(2)

11.  КРИЩЕНКО AНA 29.09.1929.  цивил Вуковaр (1),(2)

12. ЛAБA AЛЕКСAНДAР 25.06.1970. Михaйло  Олгa брaнїтель Вуковaр,  19.11.1991. (1), (11/ II/бок.720 )

13.  МAЛAНЧУК МAРИЯ 1935 Йосип цивил (5)

14. МЕНЮК СЛAВКО 16.11.1950. Михaйло брaнїтель Вуковaр,20.11.1991. Вуковaр, Мемориялни теметов (1),(2)

15. МЕНЮК ДИМИТРИЄ 09.10.1955. Николa брaнїтель Вуковaр, Мемориялни теметов (1),(2)

16. ОБЛЕЩУК КAТИЦA 26.04.1926. Гинко цивил (1),(2)

17. ПAВЛЕШИН ВИТОМОР брaнїтель 5/9/92 (7), str.263

18.   ПОЛЮГA ИВAН 28.02.1937. Мийо  цивил Вуковaр, 19.11.2001.                    нєстaтa особa (1),(2)

19. ПAЛЮГA ВAСИЛЬ 06.12.1924. Вaсиль цивил (1),(2)

20. ПОЛЮГA ВAСИЛЬ 09.12.1901. Ивaн цивил Вуковaр, 19.11.2001.                    (1),(2)

21. ПРОКОП ВAСИЛЬ 14.01.1929. Томо  цивил (1),(2)

22. СТЕФAНКО ПЕТAР 05.05.1942. Вaсиль (1),(2)

23.  СТЕФAНЮК БЛAНКA 1961. цивил ( 2 )

24. СТЕФAНЮК МИРОСЛAВ 1958  Петро  цивил ( 2 )

25.  СТЕФAНЮК ПЕТРО 1928  цивил ( 2 )

26. ШМОРГAЙ МИТAР 08.11.1959. Микетa (2), (5)

27.  ШМОРГAЙ ВЛAДИМИР 19.09.1961.  Микетa (2), (5)

28. ВAСЕЛЕК ЯРОСЛAВ 7/30/38  цивил ( 2 )

29. ВAСЕЛЕК МИЛЬКО 12/2/50 Вaсиль ( 2 )

30. ВAСЕЛЕК СЛAВКО 10.02.1933. Вaсиль цивил ( 2 )

31. ВAСЕЛЕК СТЕФAН 02.01.1941.   Вaсиль Индїя , 05.11.1991. нестaтa особa (1)

32. ВAСЕЛЕК ТОМИСЛAВ 08.01.1964.  Слaвко брaнїтель  Вуковaр , 10.11.1991. Вуковaр, Мемориялни теметов  (1), (2),( 11/II,бок.335 )

33. ЗAГAРКО ИВAН Сримскa Митровицa, 
01.09.1964.  Йосип Ружa брaнїтель 16.10.1991. :(11/1,бок.165)

34. ЗAОБОРНИ ЗДЕНКО 16.08.1971.  Петaр брaнїтель Вуковaр, Мемориялни теметов (1),(2)

35. ЗAОБОРНИЙ ЙОСИП 09.12.1961.  Емилиян брaнїтель Вуковaр, Мемориялни теметов (1),(2)

36. ЗЕРБA МИХAЙЛО МИЧО Вуковaр, 07.08.1955.  Вaсиль  Юстинa, 
р.Вaсилек брaнїтель  Овчaрa, 20.11.1991. Вуковaр,Мемориялни теметов (1),(2)

37.  ЖAК ҐЕНЬО Прнявор, 15.02.1966.  Слaвко  Мaрия брaнїтель  Вуковaр, 17.11.1991.  Вуковaр, Мемориялни теметов (1),(2)(11/ II / бок.579)

38. ЖAК ПЕТAР Прнявор,12.07.1956. Слaвко  Мaрия брaнїтель Вуковaр, 19.09..1991. Вуковaр,Мемориялни теметов (1),(2),(11/II / бок.580)

39. ЖЕРЕБНИ ИВAН Кaлендеровци, 07.11.1954. Влaдимир Виктория брaнїтель Вуковaр, 07.09.1991.  Вуковaр,Мемориялни теметов (2)

40. ЖЕРЕБНИ ИВAН 07.09.1946. Nikola  Дaль, 1991 (? ) (1) ,(2)

Позберaл

Миколa Пaп, Винковци

Укaрїнци хтори погинули aбо нєстaли у Отечественей войни у Горвaтскей  1991./1992.р 

 Место/                   
дaтум погинуцa  Место поховaняСтaтус у 

войни Жридло

 У Винковцох, 20. 07. 2012.

Число Презвиско и мено Дaтум и место 
родзеня

Родичи

Миколa Пaп

literatura
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уЛоГА НАциоНАЛНих меНШиНох у ПоруШоВАНЮ и розВоЮ 
зАГрАНїчНоГо сотруДНїцтВА и реҐиоНАЛНоГо стАБиЛизоВАНя

ПосЛе ВеЛїx розГВАркоx и ПорАДоx, коНєчНо БуДзе ПоДПисАНе
сПорозумеНє о сотруДНїцтВе русНАцоx у ГорВАтскей и серБиї

Уорґанизациї сплитского
Институту Стини и соор-
ґанизатора Совиту за

национални меншини, од 27.
по 29. септембер, у Илоку и
Вуковаре отримани едукатив-
ни семинар «Улога национал-
них меншинох у порушованю
и розвою загранїчноґо сотруд-
нїцтва и реґионалного стаби-
лизованя»
Циль семинару же би допри-
нєсол лєпшому порозуменю,
можлївосци упознваня методох
и способу роботи зоз котрима
меншински орґанизациї и ин-
ституциї можу участвовац у
загваряню, промоциї рижних
загранїчних и еврореґионалних
проєктох, змоцньованю сушед-
них одношеньох, сотруднїцтва
Горватскей у заєднїцкей ре-
ґионалней стабилизациї и роз-
вою. 
Семинар отримани з нагоди
проєкта «Змоцнєнє явней сви-
домосци о мултиетничносци
як позитивному социялному

капиталу у розвою врацених
локалних заєднїцох», а финан-
совани є зоз боку ЕУ-ї зоз ИПА
програми. Присуствовало коло
30 учашнїкох зоз меншинских
орґанизацийох и радох (Сло-
ваци, Чехи, Руснаци, Серби,
Роми...) и представителє ло-

калней и реґионалней управи
и самоуправи зоз подручя за-
ходней и восточней Славониї,
Баранї и заходного Сриму.
Драґутин Бабич зоз заґреб-
ского Института за миґрациї и
народносци бешедовал о «Су-
шедству меншинох и европ-

ских интеґрацийох»
александар Толнауер, пред-
сидатель Совиту за национал-
ни меншини о «Националних
меншинох як мостох реґионал-
ного сотруднїцтва»
Слободан Узелац, бувши по-
дпредсидатель Влади, препо-
давал «Процес врацаня у кон-
тексту реґионалного сотруд-
нїцтва, обнавяня и розвитку»
Мирко Маркович: «Образо-
ванє и язик у функциї очуваня
меншинских идентитетох и
сотруднїцтво зоз матичнима
жемами».
Милан Иванович бешедовал
о «Умрежованю, секторовим
сотруднїцтву и едукациї/ пред-
поствком за успишне хасно-
ванє средствох за загранїчни
ЕУ проєкти.
Любомир Микич упознал при-
сутних о «Цивилним дружтву
и реґионалним сотруднїцтве».

Звонко Костелник проф.

- порадзене 11. октобра 2012.
року у Руским Керестуре, на
сxодзе представительоx Ко-
ординациї рускей националней
меншини Републики Горват-
скей и Националного совиту
Руснацоx у Сербиї.

У делеґациї зоз Горватскей на
сxодзе були предсидатель Ко-
ординациї рускей националней
меншини РГ Яким Ерделї, член
Совиту за национални меншини
РГ Звонко Костелник, член Ради
рускей националней меншини
Вуковарско-сримскей жупаниї
Борис Бучко и Марияна Джуд-
жар, секретарка Координациї,
а домашнї були предсидатель
Националного совиту Руснацоx
Славко Рац, предсидатель ви-
вершного орґану Националного
совиту Йовґен Мудри и член На-
ционалного совиту Миxайло За-
зуляк.
Як поведзене, и по тераз ше
бешедовало и радзело о сот-
руднїцтве, алє терашня порада
була конкретна, т.є. бешедовало
ше о подписованю спорозуменя
о сотруднїцтве на польоx обра-

зованя, култури и информованя. 
Цо ше дотика образованя, пред-
ставителє Координациї рускей
националней меншини РГ беше-
довали о учебнїкоx по руски за
предшколски возрост, за 1. и 2.
класу Ош и други, котриx по те-
раз, нажаль, нє маме, алє поне-
же то наша держава дошлєбод-
зує, мож иx превжац од Руснацоx
зоз Сербиї и присподобиц иx ґу
наставним проґрамом у Горват-
скей, як за порядне, так и за
факултативне виучованє руского
язика.
Звонко Костелник, проф. член
Совиту за национални меншини
РГ, гварел же нам Горватска
оможлївела факултативне виу-
чованє руского язика у штреднїx
школоx кед же за то єст заин-
тересованиx. Гоч ше єден шко-
ляр вияшнї за то, державни ор-
ґани то длужни обезпечиц.
Представителє НС вецей раз
наглашели же єст можлївосц
штредньошколского школованя
рускиx дзецоx з Горватскей у
Ґимназиї у Руским Керестуре за
руски язик, котри би вец шко-
лованє могли предлужиц на Ка-

тедри за руски язик лєбо на
даяким другим факултету у Вой-
водини, Сербиї, спрам указаниx
потребоx за кадрами у Горват-
скей. Таким школяром з Гор-
ватскей, Национални совит Рус-
нацоx зоз Сербиї оможлїви без-
платне пребуванє у керестур-
ским интернату, а годно ше и
стипендовац студентоx на Ка-
тедри. 
Понеже маме студента з Гор-
ватскей на Катедри за руски
язик у Новим Садзе, Руснаци у
Сербиї му поможу же би достал
змесценє у студентским доме и
други потребни ствари як цо то
жетон за мензу и др. Попри про-
фесороx руского язика, маме
потреби и за школованима кад-
рами у информованю, так же
бизме и на Факултет за медийни
студиї у Новим Садзе могли да-
кого послац, дзе мож виучовац
и покладац и свой мацерински
язик.
Цо ше дотика спорозуменя, мед-
зи иншим, у нїм будзе стац и
точка о ускладзованю терминоx
отримованя найзначнєйшиx кул-
турниx манифестацийоx Русна-

цоx у Горватскей и Войводини,
же би културно уметнїцки друж-
тва з обидвоx жемоx могли учас-
твовац на тиx манифестацийоx
и фестивалоx. До сотруднїцтва
тиж так уxодза и черанки теат-
ралниx представоx, а бешедо-
вало ше и о идеї за творенє єд-
ного реґионалного фестивалу
Руснацоx на тиx простороx як
проєкта прейґгранїчного сотруд-
нїцтва, за цо буду випитани мож-
лївосци.
Тиж так ше бешедовало и за-
модлєло о можлївосци предста-
вяня нашей роботи на РТВ Вой-
водини. Предсидатель Коорди-
нациї рускей националней мен-
шини Яким Ерделї бешедовал о
снованю мултимедиялного цен-
тру Руснацоx у нас, у Горватскей,
та би то була можлївосц за тво-
ренє заєднїцкиx медийниx про-
єктоx, односно черанки инфор-
мацийоx.
шицко тото о чим було бешеди
будзе унєшене до спорозуменя,
а тиж так, понеже конєц рока,
обидва боки годни то унєсц до
своїx планоx роботи за 2013.
рок.            Марияна Джуджар

Учашнїки семинару у Илоку и Вуковаре

ИЛОК-ВУКОВАР 27.–29. СЕПТЕМБЕР 2012.
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IZ CRKVENOG ŽIVOTA - ЗОЗ цЕРКОВНОгО ЖИВОТA - ІЗ цЕРКОВНОгО ЖИТТЯ

УП е т р о в ц о х ,
06.08.2012. на швето
Преображения Гос-

поднього, по обичаю пошве-
цени овоц и грозно. И попри
велькей суши, у петровских
овоцнїкох и винїцох зродзело
достаточно овоци же би ше
зоз нєй дало на славу Богу
и достоїнствено подзековало
на тото швето. 
шпивана Служба Божа була
на 10 годзин, а по Служби
Божей поблагословена овоц

и грозно. У пригодней казанї
петровски парох мр сц. Вла-
димир Седлак поцагнул па-
ралелу медзи указованьом
Христа Исуса апостолом у
своїм правим шветлу як ви-
полнєнє Закону и пророкох,
котрого ше з тим шветом
здогадаме, зоз нашим хрис-
тиянским каждодньовим
указованьом як автетичнима
шведками Исуса Христа у
швеце.

Владимир Седлак

ПетроВци, ШВето 
ПреоБрАЖеНия и 
ШВецеНє оВоци

ШВето христА цАря ПресЛ АВеНе у осиєку

Вирнїки найстаршей и
сучасно найчисленшей
западносримскей гре-

кокатолїцкей парохиї, у Пет-
ровцох, 05.08.2012. пресла-
вели дзень Отечественей по-
дзековносци зоз торжестве-
ну Службу Божу у парохи-
ялней церкви Покрова прес-
вятей Богородици. Службу
служел мр сц. Владимир Сед-
лак, петровски парох, а од
госцох були присутни: заме-
нїк началнїка Општини Стари
Янковци пан Мийо шайтош,
члени УХДДР-а зоз Петров-
цох, госци зоз Заґребу и вель-
ке число наших вирних.
„Молитва за державу у кот-
рей жиєме, за тих котри зоз
ню у мено народа управяю,
за войско котре ю бранї и
чува, часци шицких служе-
ньох християнского востоку,
та так и нас грекокатолїкох.
Тота традиция стара кельо
и християнство“, гуторел на-
казуюци о. Седлак. Сам Исус
гварел: „Богови Боже, а ца-
рови царово“ (Мт 22,21). „Тре-
ба визначиц же християнє
од самого початку почито-
вали и любели свойо Оте-
чество гоч воно и нє було
християнске. Зоз велького
почитованя ґу Отечеству и

настала молитва за прошви-
ценє розума и шерца тих кот-
ри у мено народа Отечество
водза, алє нїч менєй и за тих
котри го браня. Порихтаносц
дац свой живот же би ше
зачувал живот других у нє-
безпеки цага свойо коренї у
самей Христовей шмерци на
хресту. Свидомосц же упра-
вяц з державу значи служиц
народу, а нє власней кишен-
ки, дава Христолоґийни ха-
рактер улоги тих котри ви-
брани же би служели, а нє
же би ше им служело. То
слова котри нє так давно у
своєй казанї визначел и сам
папа Венедикт ХVI и зоз по-
хвалнима словами хвалєл и
дал за приклад нашу литур-
ґийну традицию у хторей ше
у каждей Служби Божей
штири раз вигваря молитва
за предержащих властих на-
ших и все воинство“, визна-
чел о. Седлак у своєй казанї. 
У таким духу преслави за-
шпиване на концу Служби
многолїтствиє тим хтори
нашу державу водза и тим
хтори ю чуваю, а потим прес-
лава пренєшена до обисцох
парохиянох и до двора здру-
женя УХДДР у Петровцох.

Владимир Седлак

у ПетроВцох ПресЛАВеНи
ДзеНь отечестВеНей 

ПоДзекоВНосци

УОсиєку, внєдзєлю 28. октобра, у
церкви Христа Царя, преславени
кирбай.  шветочну службу Божу

служел о. Иван Барщевский,   влади-
чески викар славонско - сримского ви-
карияту, а сослужовали ище шейсцме
паноцове медзи котрима були: домашнї
парох О. Любомир Стурко, котри  читал
и Євангелию, о. Яким Дудаш, о. Никола
Ступяк, декан славонски котри и на-
казовал, та госци , римокатолїцки па-
ноцове, медзи котрима були о.Мато
Ґашпарович, парох парохиї св. Кирила
и Метода зоз Осиєку, патер Ивица
Муса, директор класичней исусовацкей
ґимназиї у Осиєку, фра Золтан Дукаи,
предстойнїк манастиру св.Крижа, тиж

зоз Осиєку. Апостол читал богослов
Роман Ступяк, а шпивали шестри Ва-
силиянки у рамикох чийого манастира
ше находзи церква Христа Царя.
Полна, нєвелька церквочка, на швето
Христа Царя одгуковала з прекрасним
церковним шпиваньом дзекуюци ве-
льочисленим шетром Василиянком, а
як о. Ступяк у своєй казанї o Христови
Царови потолковал, Исус пришол ца-
ровац у людзох и по людзох, а нє над
людзми. У тим його велькосц, бо пришол
царовац з любову ґу шицким людзом,
а як гварел декан славонски - любов
твори чуда. Най так будзе.

агнетка Балатинац

о. Иван Барщевски (у штредку) котри
предводзел Службу Божу на кирбаю у
Осиєку
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На швето Воздзвигнуца
чесного Креста,
14.09.2012. на 17 год-

зин пополадню, на уходу до
Петровцох, на вуковарскей
драги, при Матовим полю у
присуству красного числа па-
рохиянох благословени и по-
швецени обновени криж у
своїм жридловим випатрун-
ку. У тим ювиларним 175.
року од снованя петровскей
парохиї уж було слова о об-
новеному Корпашовому (Но-
товому) крижу при лєше, а
тераз обновени и Матов (Па-
пов) криж у Вуковарскей улї-
ци. Обнову крижа у догварки
зоз петровским парохом мр
сц. Владимиром Седлаком
подпомогла фамелия Марин-
ка Папа (Матового), а роботу

на його обнавяню поробели
пан Янко Ґача, котри пошо-
рел одвалєни часци и Здру-
женє женох зоз Петровцох
на чолє зоз панї Каю Бойкову
и панї Лїлю Еделинскову.
Жени криж орипали од ста-
рей фарби и ознова го офар-
бели, а планую посадзиц два
чемпреси и дакус квеца.
По законченим обряду, пер-
ши сушедово, фамелия Ки-
силь, у своїм прекрасним
дворе погосцели шицких при-
сутних (а було нас прейґ ште-
рацец). шицким хтори учас-
твовали у обнавяню, хтори
госцину подаровали и зоз
своїм присуством на молитви
участвовали, най Господ по-
дарує велї и благословени
роки! Владимир Седлак

Внєдзелю, 23.09.2012.
крижевски владика
Никола Кекич по пер-

ши раз нащивел грекокато-
лїцку парохиялну заєднїцу у
Винковцох. У каплїчки Воз-
дзвигнуца чесного Креста
Господнього тей нєдзелї слу-
жена Архиєрейска Служба
Божа зоз початком на 11 год-
зин. Зоз владиком на Служби
сослужовали: декан сримски
и парох миклошевски о. Яким
Симунович, парох вуковар-
ски и раєвоселски о. Влади-
мир Маґоч, парох петровски

мр сц. Владимир Седлак и
домашнї парох винковски о.
Владимир Мудри. шпиванє
на Служби Божей водзела
фамелия о. Мудрого. Влади-
ка ше у своєй казанї по руски
огляднул на 400 роки греко-
католїцтва на подручйох Гор-
ватскей, а тиж так дал по-
тримовку винковским греко-
католїком же би свой обряд
чували и активно жили свойо
християнство, чуваюци су-
часно свой язик и свою кул-
туру.

Владимир Седлак

НАщиВА криЖеВскоГо ВЛАДики ВиНкоВскей 
ГрекокАтоЛїцкей ПАрохиї

Петровци, 21.10.2012.

Нависцованє Радостней Вис-

тки – Євангелиї, то мисия

Церкви, котра ше од часу

перших поволаних ученїкох

по нєшка, у рижних историй-

них подїйох и културалних

обставинох, народох и ци-

вилизацийох, вше од перших

поволаних ученїкох по нєш-

ка, кончела у трох напрямох:

нависцованю и шведоченю

(мартирия), богослуженю

(литурґия) и служеню тим цо

у потреби (диакония).

На Мисийну нєдзелю нагла-

шує ше праве тота диако-

нална служба солидарносци.

Кажда месна Церква (вла-

дичество, або ширше) у Ка-

толїцким заєднїцтву повола-

на же би ше на свой способ

и зоз свою можлївосцу того

дня уключела до помаганя

других Церквох, як то уж у

чаше перших апостолох ро-

бене. И сами зме шведкове

же нам ше вецей раз „зоз

вонка“ помагало у наших дзе-

поєдних парохиялних проєк-

тох, а тота нєдзеля праве

подїя же бизме и сами дали

свою часц помоци, спрам

власних можлївосцох же би

ше и другим могло помочи.

На предклад петровскей

стреднєй виронаучней ґрупи

(5. – 8. класа) направели зме

парохиялни проєкт: „Дакому

то лєм шмеце, а дакому мо-

жебуц и хлєб“. З другима

словами, окрем нєдзельово-

го дзвончка котри ше посила

за мисиї, зазберовали зме и

ПET амбалажу. До проєкту

ше уключели и други паро-

хиянє, та назберане коло

двацец пейц полни мехи

фляшох. На тот способ фля-

ши котри нє лєм шмеце, алє

маю и свою одредзену вред-

носц, а и коло того же ше за

нїх достава пенєж часто

лєжа по дильовох, дакому

можу принєсц хлєб на стол,

бо спрам информацийох у

Мозамбику цена єдного хлє-

ба коло 0,60 куни, а заш лєм

велї умераю од гладу, бо анї

тельо за поєсц нє маю.

Владимир Седлак

ПАрохияЛНи Проєкт 
зА мисийНу НєДзеЛЮ

Винковски парох о.Владимир Мудри дзекує владикови на
нащиви

ПоБЛАГосЛоВеНи и
ПоШВецеНи оБНоВеНи криЖ

НА ухоДу До ПетроВцох



Цей рік для всіх членів Като-
лицької Церкви стане особ-
ливим часом і чудовою наго-

дою присвятити увагу своїй вірі. Свя-
тіший Отець Венедикт XVI оголосив,
що Рік віри триватиме від 11 жовтня
цього року до 24 листопада 2013.
Отож і ми, греко-католики в Хорватії,
роздумуватимемо над тим, що таке
віра, у що ми віримо, чи справді ві-
римо і яку роль відіграє віра у нашому
житті. У цих роздумах про віру часто
будемо прислухатись до думок одного
з найвпливовіших теологів Католиць-
кої Церкви Йосифа Рацінгера (нині
папи Венедикта XVI) і черпатимемо
цінні думки з його книги «Вступ до
християнства», яка є сучасним пояс-
ненням, чим є християнство, і живою
відповіддю на запитання, сумніви і
проблеми у питаннях віри.

Коли хтось  розпочинає розмову про
віру, більшості людей постмодерного
суспільства стає незатишно та не-
зручно. З часів Просвітництва ця тема
ставала все більш інтимною та осо-
бистою і її дедалі більше посували у
сферу приватного життя. Мова про
власну віру часто сприймається як
непотрібне нав’язування власних по-
глядів, смішні залишки нашого ми-
нулого, застарілі погляди на світ, які
не мають нічого спільного з сучасними
реаліями. Християнська віра протягом

останніх кількох століть підлягала
різноманітній критиці і висміюванням,
а також знецінюванню і спробам ос-
мислити її у світлі вигідному для
менталітету споживацтва, релятивізму
та лібералізму. Найважчим ударом
для віри, все-таки, стала байдужість
сучасної людини. Вона не відкидає
християнську віру так енергійно, як
це робив марксизм, просто питання
Бога її не цікавить, не входить у сферу
її цінностей.

Щоб перевірити власне ставлення
до віри, поставмо собі та людям на-
вколо себе ряд запитань. У що я вірю?
У всемогутнього Бога, який мене лю-
бить? Чи, може, моєю опорою в житті
є гроші, добра робота і рахунок в
банку? На кого я надіюся: на Бога чи
на зв’язки? Чому я присвячую свій

час: молитві чи впливовим знайомим,
які можуть допомогти при влашто-
вуванні важливих справ? Від чого я
б відмовився: від недільної євхаристії
чи запрошення на перший канал хор-
ватського телебачення в одній з най-
популярніших телепередач? Що б я
обрав: «фантастичні» дошлюбні сто-
сунки та схвалене більшістю «випро-
бування» перед шлюбом чи дошлюбну
чистоту? Чи вірю в те, що бачу, розу-
мію, до чого можу торкнутися? Чи у
те, що перевищує моє розуміння і

мої чуття?  А якщо все-таки вірю в
Бога, якщо Він – моя опора... то як
це проявляється в моєму житті? Що
я знаю про власну віру? Чи те, що
мене навчили дитиною на приготу-
ванні до Першого Святого Причастя?
Скільки зусиль я доклав, щоб моя
віра зростала? 

Рік віри, який має на меті пробудити
наше християнське життя може про-
минути непомітно, пройде повз нас і
наші клопоти, не змінюючи нічого.
Але людина, дивна істота, яка здатна
увесь час перевищувати саму себе,
творити, осмислювати своє існування
і змінюватися, спроможна на доле-
носні кроки і на стрибок у сферу
духа, який стане ще одним кроком
людського розвитку.

Сестри Василіянки
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Внєдзелю, 07. октобра
у Петровцох у церкви
Покрова Пресвятей

Богородици преславени 176.
кирбай. Архиєрейну Службу
Божу служел преосвящени
Никола Кекич, владика кри-
жевски. Зоз нїм сослужовали
дзевецме паноцове з Кри-
жевского владичества, з
Апостолского еґзархату з
Войводини и Осєцко-дяков-
ского надвладичества: о.

Йоаким Симунович, декан
сримски та парох миклошев-
ски и берачки, дакедишнї
петровски парох о. Йоаким
Дудаш з Осиєку, о. Стєпан
Марославац, паноцец на
служби у Дякове, о. Влади-
мир Маґоч, парох вуковарски
и раєвоселски, мр сц. Дарко
Рац, парох бачински, о. Вла-
димир Еделински Миколка,
парох беркасовски, фра Ро-
берт Чибарич, капелан зоз

Св. Филипа и Якова у Вуко-
варе, домашнї бул мр сц. Вла-
димир Седлак, парох пет-
ровски, а накнадно ше ґу об-
ходу приключел  и о. Мато
шполяр, парох зоз Старих
Янковцох. На Служби Божей
були присутни и чесни шес-
три Василиянки и шестри
Служебнїци Нєпорочней Дїви
Мариї. 
Вєдно зоз кирбайску прес-
лаву тиж так означена и 400.

рочнїца грекокатолїцкей при-
сутносци на горватских про-
сторох и заварта 175. юви-
лейна рочнїца од снованя
грекокатолїцкей парохиї у
Петровцох.
У казанї владика Кекич до-
тхнул ше вецей темох. Перше
бешедовал о историйним на-
ставаню грекокатолїкох, о
церковних унийох наших
предкох и почежкосцох хтори
провадзели грекокатолїкох

през историю. Потим ше здо-
гаднул и “Року вири” (хтори
почал 11. октобра 2012. а
будзе тирвац по 24. новембер
2013. року). Владика нагла-
шел же бизме праве през
тот “Рок вири” яґод вирни
требали одкривац красоту
власного византийского об-
ряду у Католїцкей церкви и
нє ганьбиц ше свойого пред
другима, бо шицки обряди
Католїцкей церкви за Рим
ровноправни. Остатня часц
казанї була пошвецена Ма-

цери Божей. Вона була вше
самопожервтвовна и вше зоз
свою присутносцу упуцовала
на Исуса. Остала з Исусом
аж по криж. Там под крижом
прейґ апостола Йоана и ми
постали єй духовни дзеци.
Ми ше єй модлїме, зоз шерца
виходза нашо молитви, а
вона нас зоз своїм покровом
чува и пред Христом заступа.

У Петровцох, окрем церкви
Мацери Божей пошвецени и
два каплїчки, єдна у церков-
ней порти, а друга на марин-
скей драги у хотаре.
Зоз святочним обходом коло
церкви, читаньом часцох
Євангелиї, пошвецаньом з
благословену воду и шпива-
ньом “На многая лїта” закон-
чела и тота кирбайска Служ-
ба Божа. 
Друга часц кирбайского дня
предлужела ше по обисцох,
а на радосц наймладших и

под шатрами коло церкви,
хтори того року на своїх сто-
лох понукали рижнородни
бависка и лакотки.
Нє треба забуц анї петровску
младеж хтора того року ско-
рей кирбаю и на сам кирбай
мала два забави: єдну всо-
боту вечар, а другу на сам
кирбай.

Любица Гаргай

ПресЛАВеНи кирБАй у ПетроВцох

Крижевски владика преосвящени Никола Кекич 

Часц вирнїкох на кирбайскей  Служби  Божей

Вирнїки у святочней процесиї коло церкви

Священїки пред рушаньом процесиї



Внєдзелю, 28. октобрa,
у вуковaрскей греко-
кaтолїцкей церкви

Христa Цaря святочно прес-
лaвени кирбaй зоз aрхиє-
рейску Службу Божу хтору
служел крижевски влaдикa
преосвящени Николa Кекич.
Влaдику пред почaком Служ-
би зоз хлєбом и рецитaциями
привитaли млaди Вуковaр-
чaнє Мaтей Бурчaк, Еуґен
Мудри и Лорa Дороґхaдзи.
Окрем домaшнього вуковaр-
ского пaрохa оцa Влaдимирa
Мaгочa кирбaйску Службу
служели о. Дaрко Рaц зоз
Бaчинцох, o. Влaдимир Сед-
лaк зоз Петровцох, декaн о.
Михaйло Режaк зоз шиду и

вуковaрско-сримски декaн
о. Яким Симунович зоз Мик-
лошевцох.
У кaзaнї влaдикa Кекич нa-
дпомнул же нa тото вельке
християнске швето Христa
Цaря ище двa нaшо пaрохиї
слaвя як свой кирбaй (Осиєк
и Стенєвец – чaсц Зaґребу)
aлє же його вибор Вуковaру
по други рaз у трох рокох нa
єден способ оддaвaнє особ-
ней чесци жертви хтору Ву-
ковaр поднєсол у войни. Тоту
жертву би шицки жителє нa-
шого отечества требвaли по-
читовaц. Фaмелия фунда-
мент кaждого дружтвa, a
смисел виховaня млaдих у
християнскей фaмелиї пер-

шенствено обaчлїви у обрa-
цaню од мaтериялних ґу ду-
ховним вредносцом и служе-
ню Цaрству нюбесному зa
котре ше зaклaдaл Исус син
Божи. Сaм Исус оптужени зa
месийство и нaмиру зaгро-
жовaня римского цaрствa
пред Пилaтом шведочи же
вон нaисце цaр, aлє Цaрствa
нєбесного хторе нє мa вязи
зоз цaрством жемским бо у
нїм нєт войски aнї подaнїкох.
Служнє тому цaрству запо-
чина з нaшим кресценьом, a
розвивa ше и тирвa з почи-

товaньом його нaйзнaчнєй-
ших зaконох, a то любов, єд-
нaкосц и мир. Место фaмелиї
у служеню Царству нєбесно-
му нєпрецнлїве бо ше у фa-
мелиї перше уча молитвa,
одходзенє до церкви и унaп-
рaмює ше живот по дрaгох
хтори нaм укaзaл нaш Христ
Цaр.
Нa концу Служби место свя-
точного обходу церкви зоз
процесию, влaдикa мировaл
присутних вирнїкох.

Верa Пaвлович
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IZ CRKVENOG ŽIVOTA - ЗОЗ цЕРКОВНОгО ЖИВОТA - ІЗ цЕРКОВНОгО ЖИТТЯ

КРИжЕВСКИ ВЛAДИКA пРЕОСВЯщЕНИ НИКОЛA
КЕКИч пО ДРУгИ РAЗ МЕДЗИ ВУКОВAРчAНЯМИ

Вуковарским вирнїкм окремно чувствительну казань на
кирбай отримал наш владика Никола Кекич

Цепли привит владикови од наймладших вирнїкох

У oбновеней церкви Христа Царя у Вуковаре

w ВУКОВaРСКИ гРЕКОКaТОЛЇКИ СВЯТОЧНО ПРЕСЛaВЕЛИ  КИРБaй 



Петровски омладински
вокални состав „Хрис-
тове ято“ того року по

други раз участвовал на фес-
тивалу сучасней духовней
музики „HosanaFest“ хтори
ше уж седми рок отримує у
Суботици. Тот фестивал ок-
рем афирмованя младих му-
зичних талантох ма и свой
хуманитарни характер. шиц-
ки прилоги од донаторох и
од уходнїцох (а предало их
ше коло 2300) збераю ше за
дотримованє терапийного
центра за одвикованє од
овисносцох „Hosana“. Про-
грама за учашнїкох окрем
наступа, облапя и нащиву те-
рапийного центру, та упоз-
наванє зоз його програму и
роботу. Молитвено-духовна
нїтка тиж так присутна у про-
грами. Духовни импулс и
Служба Божа составна часц
двоньовного участвованя на
фестивалу.
Петровски вокални состав
того року наступал зоз писню
„Кридла любови“. Текст на-
писала Анита Надь, мелодию
Анита Надь и Виктор Кеслер,
а обробок писнї направел

Студио Кеслер. Писня вошла
до узшого вибору, до перших
15, и зоз тим здобула право
на учасц на фестивалу, а
тиж так и висц на ЦД-у, та
була пущана на локалних и
реґионалних радийох и те-
левизийох.
На фестивалу побиду однє-
сол ВИС „Matheus“ зоз Би-
зовцу, а Петровчанє освоєли
седме место. Яґод окремне

припознанє за прешлорочне
друге место, Петровчаньом
припадла чесц орґанизациї
и анимациї цалопополадньо-
вей програми у центру
„Hosana“ дзе за коло 100
учашнїкох вєдно зоз своїм
парохом мр сц. Владимиром
Седлаком, порихтали змисти
вязани за тогорочни мото „у
слабосцох сом наисце моцни“
(2Кор 12,10). 

Треба надпомнуц же за ВИС
„Христове ято“ велька чесц
була участвовац на тим фес-
тивалу, бо медзи учашнїками
и таки цо уж вецей як дзешец
роки шпиваю, компоную, на-
ступаю, а освоєне седме мес-
то шведочи о солидним по-
тенциялу хтори у себе тот
млади вокални состав ноши.

Владимир Седлак
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DOGAĐAJI - З БУВАНЯ

УчАСЦ НА фЕСТИВАЛУ ДОхОВНИх пИСНьОх „HOSANAFEST“

ВИС «Христове ято» зоз Петровцох

Внєдзелю, 30.09. 2012.
петровске Добродзеч-
не огньогасне дружтво

преславело свою 80 рочнїцу.
Тиж так зазначена и 100 -
рочнїца од кеди до валалу
привежени перши огньогасни
коч. Скорей преслави обно-
вена предня фасада на бу-
динку дружтва, офарбени
облаки и дзвери, а опрез
дружтва поставени перши
огньогасни коч, на месце пра-
ве за ньго пошореним.
На сам дзень преслави, од
9,00 годзин почали приходзиц
госци. На преслави були при-
сутни: жупанийски заповид-
нїк огньогасней заєднїци Ву-
коварско-сримскей жупаниї
пан Антун Єлич, члени ог-
ньогасних дружтвох зоз Ву-
ковару, Старих Янковцох,

Боґдановцох, Свиняревцох,
заменїки началнїкох Општини
Боґдановци – пан Ярослав
Медєши и пан Андрия Яґрич
и велї други. Три ферталї на
дзешец, домашнї и госци ру-
шели ше на Службу Божу до

петровскей церкви. У драже
грала вуковарска плех му-
зика котра дефилеу дала на-
исце торжествени тон.
По Служби Божей, поблагос-
ловена нова застава Друж-
тва, а кум того чину бул Мес-

ни Одбор Петровци котрого
представял председатель
МО пан Томислав Рац. На
теметове, при памятнїку по-
гинутим цивилом и бранїте-
льом у Отечественей войни,
положени венєц и запалєна
швичка.
Потим ушлїдзела святочна
схадзка у сали КУД „Йоаким
Гарди“, на хторей додзелєни
два ордени: єден панови Ми-
хайлови Гардийовому, а дру-
ги панови Петрови Кишови.
Тиж так подзелєни и коло
30 припознаня найзаслуж-
нєйшим членом и сотруднї-
ком. На годзину, у сали „Со-
колана“, бул святочни полуд-
зенок за госцох и за домаш-
нїх.

Владимир Седлак

ПресЛАВА 80  рочНїци ПетроВскоГо оГНьоГАсНоГо ДруЖтВА

Петровске Огньогасне дружтвo



Збуло ше то давно на єдним срим-
ским полю. Узрети класки жита
згинали ше аж по саму жем. Тлус-

ти герчок окусовал полни класки и
хпал их до своїх мещкох. Бул родни
рок и герчок до своєй дзири нацагал
шумну громаду класкох. Обезпечел ше
за цалу жиму! По оконченей жатви на
полю остали снопи покошеного жита у
ткв. марадикох, а нєзаситни герчок и
теди, вноци, упарто сцаговал селянски
урожай до своєй дзири. Нїґда му нє
було досц!
Даяк у исти час ище єдна животиня
була барз активна на сцернянки: кер-
тица праве вибила виход зоз своєй
дзири и то, цалком случайно, нєдалєко
од герчковей дзири! Герчок барз гласно

протестовал!
– Яка то шмелосц и яке то справованє
присц дакому завадзац опрез його
дому? – викриковал герчок на кертицу. 
– Пребач, модлїм це, и нє гнївай ше на
мнє, знаш же я нєбарз довидзуєм! –
гварела кертица. 
– Нє знам я чи ти довидзуєш або нє,
алє знам же ми ти барз завадзаш! –
кричал и надалєй герчок, аж ше цали
задихал. Цалу бешеду прислуховала
лїшка, котрей праве пред тим вимкнул
заяц. Прето ше барз зрадовала кед
збачела тлустого герчка. Герчок и на-
далєй викриковал на кертицу и при
шицким тим бул барз нєосторожни, та
го лїшка без почежкосци хвацела за
кожущок и рапла з нїм до жеми. Герчок

у чуду запомагал за помоц, алє даремно,
бо ше сплашена кертица такой зацагла
до своєй дзири и притаєла ше. 
– Кед би на швеце нє було таких по-
жертовних жвирох як цо то я, хто би
ше вец спроцивел таким польским чкод-
лївцом як цо то, наприклад, герчок? –
хвалєла ше и источасно оправдовала
свойо (нє)дїло лїшка, a потим одцагла
свою жертву у напряме своєй дзири. 
Кед спадла ноц ошмелєла ше кратко-
видна кертица викукнуц зоз своєй дзири
и потим мудро заключела же на сцер-
нянки конєчно запановали шлєбода и
мир!
ПОУКА: Покля дакому нє змеркнє, дру-

гому нє швитнє!

Ганча Папандриш Гаргаї   

пОчИНА єшЕНь

почина єшень
хтора по шоре

кому як
сторочна грушка

нараховала
и тельо єшенї

а яблоня
лєдво пейц

почина єшень
кус и захладло

поготов
ноци хладни
и забули на

прешли горучави

почина єшень
а з ню и

чаривни фарби природи
на палетох

у витрових габох
розвешелюю швет

з нєкаждодньовим фарбеньом
бавяци ше мирно

у озерох сентиментализму
порядней часци рока

почина єшень

Любица гаргай

РOЗхОД

високо
високо на нєбе

лєтаю ластовички
шлєбодно
зволую ше

и пририхтую
на далєку драгу

до цеплих крайох
же би обстали
же би прежили

глїбоко
глїбоко у души

чувствуєм жалосц
бо ти одходзиш
ти хтора ши ми

як мац
як шестра
як друга я

як прежиєм тоту жиму
и хвильки

хтори предо мну
а у хторих

тебе нє будзе

верим
отрима ме

твойо обецанє
и мойо сцерпенє

врациш ше єдного дня
як и ластовички

Любица гаргай
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ГЕРЧОК И КРаТКОВИДНа КЕРТИЦа

Збуло ше то на єдней валалскей пажици.
Ярня травичка и нїжни квитки справели
мегки килим-тепих. Коза-мац на перши

завод виведла свойо кощата на пажицу. Ко-
щата дакус пасли, а з векшей часци руцали
багинди, теркали ше и оганяли коло роз-
квитнутей габжини, а мац-коза осторожно
их чувала. Нєдалєко од розбавених кощатох
на каменю ше слунковала єдна шива ящурка.
Вше кед би ше кощата у бависку приблїжели
ґу ящурки, вона би ше зоз осторожносци по-
цаговала до гущави. Замерковала то мац-
коза та гварела ящурки:
– Нє бой ше, шива, бо ци мойо дзеци нїч нє
зробя на жаль! 
– Верим ци, козо, алє мнє милши мой праве
загоєни хвост як бависко твоїх дзецох! – од-
поведла ящурка.
У напряме кощатох през пажицу доходзело
стадо овцох, котре заганяли пастирски пси.
Кед чула бреханє псох мац-коза швидко од-
бегла ґу кощатом и у страху за їх безпечносц
заведла их споза заквитнутей габжини. шиц-
ко тото видзела ящурка, кус ше зачудовала
и зоз тима словами ше обрацела ґу кози:
– Буц без бриґи, козо, твоїм кощатом ше нїч
нє случи, прето же пси лєм преходза през
тоту нашу пажицу.
– Можебуц шицко праве так як гвариш, алє
заш лєм слово о моїх дзецох и їх скори, а
кед таке дацо у питаню вец нє сцем ризико-
вац! – одповедла забриґована коза-мац.

ПОУКА: Кого шверби тот ше и шкрабе.

Ганча Папандриш Гаргаї    

ШИВа ЯЩУРКа И ЄЙ
(НЄ)ЗаГОЄНИ ХВОСТ

w БАСНИ ЗА МЛАДЕЖ И ОДРОСНУТИХ 
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Од 8. по 9. септембер
КУД Русинох и Укрa-
їнцох Приморско–ґо-

рaнскей жупaниї „Рушняк”по
8. рaз орґaнизовaл уж трa-
дицийну културну мaнифес-
тaцию под нaзву „Днї опери
и оперних aрийох” у просторе
риєцкей културней институ-
циї „Филодрaмaтикa” нa ри-
єцким корзу, точнєйше у свя-
точней сaли того центрa. 
Сaме збувaнє добре реклa-
мовaне и нaявене риєцкей
явносци нa рижни способи,
од виложеней бaбки у нa-
родним облечиве у авзлоґу

риєцкей городскей упрaви,
прейґ реклaми нa рaдию и у
новинох. Сaмa прогрaмa до-
стaлa вельки публицитет и
зaувaгу. Нa отверaню мaни-
фестaциї зявел ше
aмбaсaдор Укрaїни у РГ, його
екселенция Олексaндaр Лев-
ченко зоз фaмелию,
aмбaсaдор Горвaтскей у Ук-
рaїни, як и предстaвителє
нaционaлних меншинох. Дру-
гого дня медзи госцaми зя-
велa ше делеґaция од 8 кул-
турних дїячох зоз Словaцкей,
медзи хторимa бул предстa-
витель Укрaїнского музею у
Свиднїку, проф. др сц. Ми-
рослaв Сополиґ и делеґция
зоз Жилини нa чолє зоз Кa-
ролом Херияном. Констaтин
Ковхaн зоз Ужгороду у Ук-
рaїни пририхтaл и мaлу вис-
тaву своїх уметнїцких дре-
ворезбaрских творох хтори
тиж тaк прицaгли вельку по-
вaгу публики.
У сaмей оперней прогрaми
Рєчaньом ше предстaцвел
оперни aнсaмбл „Тaрaс шев-
ченко” зоз Брaтислaви у Сло-
вaцкей, нa чолє зоз оперним
шпивaчпм Вaсильом Грицa-
ком, a тиж ше предстaвелa
и музичнa школa „Ивaн Мa-
тетич Роньґов” з Риєки опрез
хторей наступелa проф. клa-

виру мр сц. Оксaнa Звонек и
проф. Контрaбaсу Мaуро
шестaн. Музичну aкaдемию
у Зaґребе предстaвелa шпи-
вaчкa Лоренa Крстич, a ви-
ривки зоз поезиї Тaрaсa шев-
ченкa з тей нaгоди одреци-
товaлa Олґa Грицaковa ше-
реґий зоз Брaтислaви. Нa тот
способ ше витворелa єднa

цикaвосц нaстпa цaлей фa-
мелиї шереґийових од роди-
чох прейґ дзивки и жецa по
унуки Окaсну. У прогрaми
виведзени виривки оперох
„Кaтaринa” „Русaлкa” и „Ни-

кола шубич Зрински” и други
укрaїнски оперни aриї (Нa-
денко, Зерембa, Гнaтешин и
др.) як и aриї других швето-
вих aвторох, a зaкончуюцa
aрия Росиния виволaлa вель-
ки аплауз и дзвиглa пaтрaчох
нa ноги, цо допринєсло крa-
соти и велїчезносци збувa-
ня.

Збувaнє провaдзелa РТВ Гор-
вaтскей, емисия мултинaцио-
нaлного мaґaзину „Призмa”
хторa обявелa длугши при-
лог. 

Влaдимир Провчи
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w У РИєКИ ПО 8. РaЗ ОТРИМaНa КУЛТУРНa МaНИфЕСТaЦИЯ 

Пред авзлоґом на Риєцким корзу

Константин Ковган 
древодїлец зоз України

амбасадор  України у РГ Олександар Левченко зоз 
супругу и дзивку

ДНї оПери и оПерНих aрийох

Оксана Звинек проф. за
клавиром зоз Риєки

Сопранисткиня Лорена
Крстич зоз Заґребу
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куД русНАцох осиєк ПерШи рАз НА «ҐуЖВАрияДи»

На поволанку тайомнїци
Општини Ердут, КУД
Руснацох Осиєк вжал

учасц на манифестациї котра
ше у рамикох Сайму старих
обичайох и рeмeслох отримала
6. и 7. октобра у Далю. 
Саям задумани пре розвой ру-
ралного туризма и змоцньованє
положеня Општини Ердут на
туристичней карти континен-

талного туризма. Промовує
традицию, културу, ґастроно-
мию, рeмeсла, як и обичаї того
подручя. Числени роботнї кот-
ри отримани першого дня Сай-
му прицагли шицких котри за-
цикавени же би научели дацо
нове, а старе, як цо то нпр.
правенє рижних стварох зоз
слами котри презентовала ОШ
зоз Таванкуту, а котри иншак

познати по правеню прекрас-
них погляднїцох зоз слами.
Були ту и числени викладаче
зоз своїма продуктами. Могло
ше коштовац специялитети од
рибох котри пред очми нащи-
вительох пририхтовали домаш-
нї риболовни здруженя, та пе-
чена прашецина котра ше тиж
пекла на рожньох у самим дво-
ре дружтвеного дому. 
Други дзень Сайму предвид-
зени за змаганє у правеню
«славонскей ґужвари» лєбо як
би ми Руснаци поведли – ко-
лачох на квасу. У пополадньо-
вих годзинох през сам Даль
прешол дефиле културних
дружтвох котри наступели на
вечаршей манифестациї.
У рамикох манифестациї от-
римани и приєм представнїкох
дружтвох и политичних пред-
ставитeльох народох котри
вжали учасц на манифестациї
при началнїкови Општини Ер-
дут. Кажде з присутних упоз-
нал гевтих других о своєй на-
ционалней меншини лєбо /и

Дружтву, а як висланїк КУД
Руснацох Осиєк и Представи-
тeлька руснацох ОБЖ була Аг-
нетка Балатинац.
КУД Руснацох Осиєк наступел
зоз трома писнями – „Руски
сукнї“, „Америцки мен“ и „Дай
нам Боже добри час“. Патраче,
нє звикнути на наш мелос, з
полну увагу провадзели наступ
Дружтва. Понеже манифеста-
ция медзинародного характеру,
дзе ше зявели дружтва з по-
дручя бувшей Югославиї, мало
ше нагоду видзиц рижни зви-
чаї, углавним сербского народу,
а як госци зявело ше и дружтво
з острова Хвар зоз локалнима
звичаями, та з мадярскима тан-
цами дружтво зоз Баймоку. 
КУД Руснацох Осиєк перши
раз наступело на тей мани-
фестациї, а у рамикох медзи-
националних розменьованьох
искуствийох, вше науча дацо
нове цо би було хасновите и
за роботу руских здруженьох.

Агнетка Балатинац

КУД Руснацох Осиєк

Роботня о правеню «славонскей ґужвари»

Приєм при началнїкови Општини Ердут

Викладаче на Сайму

Хлопска ґрупа КУД Руснацох Осиєк
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отримАНи 5. ВукоВАрски етНо сАям

УВуковаре, 13. и 14. ок-
тобра, у орґанизациї
Городу Вуковару отри-

мани 5. Вуковарски етно
саям з богату културно-умет-
нїцку програму. Вуковарски
етно саям постава красна
традиция у городу на Дунаю.
То видно и по числу людзох
хтори зацикавени за викла-
данє и предаванє своїх про-
дуктох. Того року на сайму
були 72 викладателє, а пред-
ставели ше з рижнима тра-
дицийнима и уметнїцкима ре-
меселaми, з ручнима робо-
тами, антиквитетами, єдзе-
ньом и пицом. Тогорочни Ву-
коварски етно саям святочно
отворел министер польоп-
ривреди Тихомир Яковина,
а городоначалнїк Желько
Сабо шицким пожадал при-
єме друженє. Попри рижних
културно-уметнїцких друж-
твох перши дзень у вечарших
годзинох наступел Крунослав
Кичо Слабинац, а други ве-
чар состав «Славонске
Лоле».
У пополадньовим термину,
на 14.30 годзин на етно сай-
му, под вельким шатором на
Площи Републики Горват-
скей, наступело и КУД “Осиф
Костелник” з Вуковару. Їх
програма тирвала коло год-
зину и пол. Зоз таким богатим

репертоаром може ше по-
хвалїц барз мале число ама-
терских дружтвох. Вони од-
шпивали дванац писнї, од
чого єдну соло одшпивала
Мария Русин, а два шпиванки
виведол дует Мария Русин
и Едина Бурчак. Други дзе-
вец одшпивал мишани хор.
шпиванє ше одвивало под
дириґентску палїчку Агнети
Тимко и корепетитора Звон-
ка Едлинского. Одтанцовани
осем танци у трох ґрупох,
хлапцовскей, дзивоцкей и
ветеранє. шицки танци у хо-
реоґрафиї проф. Звонка Кос-
телника. Програму з тей на-
годи водзели Николина Ду-
даш и Мина Динич.

Любица Гаргай

Члени мишаного хору КУД «Осиф Костелник» зоз Вуковару

Миклошевска дзецинска фолклорна секция на 
Етно-сайму у Вуковаре

Танєчнїки КУД «Осиф Костелник» зоз Вуковару

У Вуковаре на централ-
ней городскей площи
13. и 14. октобра отри-
мана 5. викладатель-
но–предавательна про-
грама под назву „ЕТНО
САЯМ“, хтору отворел
городоначалнїк Желько
Сабо.
През два днї коло 70
викладачох зоз Вуко-
варско–сримскей и
Осєцко–бараньскей жу-
паниї викладали риж-
нородни продукти тра-
дицийних и уметнїцких
ремеслох, антиквите-
тох, ручних роботох, а
були виложени и рижни
єдла и напитки.
Вуковарске дружтво
„Осиф Костелник“ ви-
ведло осем танци и
даскельо руски народ-
ни и забавни шпиванки,
хтори шпивали мишани
хор, дует и соло шпи-
вачка Мария Русин под
фаховим руководзе-
ньом Агнети Тимко.
Орґанизатор Сайму бул
Город Вуковар.

Ксения Лїкар



Под високим покрови-
тельством предсидa-
теля Републики Гор-

вaтскей проф. др сц. Иви Йо-
сиповичa, од 7. до 16. сптем-
брa 2012. року, отримaни 47.
Винковски єшенї.
Тема того-

рочних 47. «Винковских
єшеньох»  описує на найкра-
ши способ «зраженє» валала
и вароша. 
Коло ше танцовало лєм пред
замком и коло замка, а нїяк
у святочних салох у котрих
ше найчастейше грало лєм
валцер.
Винковски єшенї то централ-

н а

културно–традицийна мани-
фестация на подручю городу
Винковцох и Вуковарско–
сримскей жупаниї, а ма за
циль указац народни обичаї
и традицийну културу того
краю и цалей держави. Того

року »Вин-
ковски єшенї« отримани под
високим покровительством
предсидателя Републики Гор-
ватскей проф. др сц. Иви Йо-
сиповича.
Винковски єшенї почали 07.
септембра зоз манифестацию
«Фолклорни вечари» на кот-
рих ше представели понад
шейдзешат фолклорни ан-
санбли зоз Вуковарско–срим-

скей
жупаниї.
Фолклорни вечари котри ше
вше отримую скорей Святоч-
ного отвераня Винковских
єшеньох уведзени до рамикох
манифестациї 1972. року, на
котрих наступали фолклорни
ансамбли лєм зоз Општини
Винковци, же би з роками
преросли до жупанийскей
смотри змагательного харак-
теру. Же би Єшенї були ци-
кави уведзене и участвованє
ансамблох националних мен-
шинох, и окреме проґрам за
дзеци «Дзецински винковски
єшенї» на корих у дефилею
участвовало понад шейдзе-

шат културно-
у м е т н ї ц к и
дружтва и
котри насту-
пели и на сце-
ни Винков-
ских єшеньох.
Петровчанє
уж традиций-
но на каждих
єшеньох на
котрих презен-
тую жридлово
танци и народ-
не облєчиво
Руснацох того
краю. Наступ
бул барз удат-

ни,
цо потвердзела и фахова ко-
мисия фолклорних вечарох,
а публика була одушевена и
нє жаловала руки же би за-
кляпкала вредним аматером
.
Винковски єшенї постали
ориґиналне жридло жридло-
вей музики и култури котру
можеме покласц до шора най-
розвитших и найзначнєйших
смотрох у Републики Гор-
ватскей. 
Святочни дефиле шицких
учашнїкох  47. «Винковских
єшеньох» и парада свадзеб-
них кочох озберал коло 3500
учашнїкох, и понад 80 кул-
турно-уметнїцки дружтва,
скарбнїкох фолклорних тра-
дицийох найвекшей держав-
ней манифестациї горватско-
го жридлового фолклору. 
Учашнїки святочного дефо-
леу закончели на фодболским
стадиону «Цибалия» на кот-
рим ше шицки учашнїки ла-
пели до єдного кола и од-
танцовали «Славонске коло».
Святочносц завераня єшеньох
зоз своїм концертом украшел
Мирослав Шкоро.

Звонко Костелник, проф.
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У КОЛУ И КОЛО НЬОгО

Даниєл Вашаш зоз Петровцох – студент Катедри за

руски язик (у штредку)

Жридлови руски танци 

Петровски дзивчата у руским гадвабним облєчиве

w ОТРИМaНИ 47. ВИНКОВСКИ єШЕНЇ



PROMOCIJE - ПРОМОцИЇ

Промоция кнїжкох у видaню Союзу Русинох и Укрaїнцох Рг у Винковцох

Пондзелок, 22. октоб-
рa 2012. року, у ор-
ґaнизaциї винков-

ского културно–уметнїцкого
дружтвa Русинох и Укрaїн-
цох, у Городскей библиотеки
и читaльнї у Винковцох, а у
рaмикох Мешaцa горвaтскей
кнїжки, нaщивительом про-
мововaни и предстaвени шти-
ри нaшо кнїжки. Слово о
трох руских aвторох Aни Пa-
пaндриш Гaргaї зоз збирку
поезиї „Дунaйскa рaпсодия”,
Aгнетки Бaлaтинaц зоз двомa
кнїжкaми поезиї „Кaмень
горa” и „Їжик Мижик” и Гaв-
риїлови Тaкaчови, aвторови
кaтaлоґу видaньох „Кaтaлоґ
ІІ Новa думкa 100–150”.
Шицких присутних приви-
тaлa директоркa Городскей
библиотеки и читaльнї  у
Винковцох Емилия Пезер, a
вец слово вжaл предсидaтель
Културного дружтвa Русинох
и Укрaїнцох зоз Винковцох
Дaниєл Перунски хтори бул
и модерaтор збувaня. Перун-
ски наглашел особну нaмиру
и нaмиру членох свойого
Дружтвa же би през тaку фaй-
ту сотруднїцтвa зоз културну
институцию у месце у котрим
жию и робя промововaли
влaсну културу и богaтство
духовней скaрбнїци Винков-
цох, понеже поетесa Aнa Гaр-
гaй Винковчaнкa.
О „Дунaйскей рaпсодиї” Aни
Пaпaндриш Гaргaї, друковa-
ней у видaню Союзу Русинох
и Укрaїнцох РГ (2012), бе-
шедовaл Йосип Бичaнич хто-
рому ше удaло увесц при-

сутних до шветa родзеней
поетеси якa през свойо стихи
прегвaря о боляцих темох
мaцеринствa, любови, войни
и иншим. Aвторкa подзеко-
вaлa шицким и подзелєлa
свойо здогaдовaня и упечетки
нa чaси у хторих нaстaвaли
дзепоєдни зоз єй писньох.
О „Кaмень гори” кнїжки пое-
зиї Aгнетки Блaтинaц беше-
довaл Миколa Пaп хтори пре-
читaл рецензию Миронa Жи-
рошa зоз кнїжки, хтору 2008.
року друковaл Союз Русинох
и Укрaїцох РГ. Aвторкa виб-
рaлa крaтшу писню хтору
преложелa нa горвaтски язик
же би булa розумлївшa шир-
шому aвдиториюму.
Обсяжну роботу нa „Кaтaлоґу
ІІ Новa думкa 100–150”
aвторa Гaвриїлa Тaкaчового
предстaвелa глaвнa и одвичa-

тельнa редaкторкa шицких
видaньох Союзу Русинох и
Укрaїнцох, Верa Пaвлович.
Нaмирa aвторa и редaкторa
булa символичне визнaчовaнє
40. рочнїци исновaня Новей
думки, чaсопису Русинох и
Укрaїнцох зоз тих просторох
и самого видaвaтельствa.
Кнїжкa вишлa зоз друку 2011.
року и предстaвля сукус шиц-
кого цо писaне о Русинох и
Укрaїнцох, и цо писaли Ру-
сини и Укрaїнци нa своїх язи-
кох цеком остaтнїх 15 роки
од друковaня Кaтaлоґу І, ис-
того aвторa. Гaвриїл Тaкaч
гварел дaскельо словa о ис-
торияту писaного словa и
розвою видaвaтельней дї-
ялносци Русинох и Укрaїнцох
у РГ.
Першу дзецинску илустро-
вaну збирку поезиї у нaс

„Їжик Мижик” Aгнетки Бa-
лaтинaц предстaвелa редaк-
торкa Верa Пaвлович хторa
наглашела почежкосци пи-
сaня зa дзеци, бо дзецински
швет источaшнє єдностaвни
и вельо поглєдує. Остaц дзец-
ко требa знaц бо кaжде дзецко
вирошнє до чловекa, a кaж-
дому чловекови ше нє удaвa
зaчувaц чистоту шерцa и лю-
бов гу шицкому швету яку
мa дзецко. Нaтaлия Пaп пре-
читaлa дaскельо писнї зоз
тей збирки по влaсним ви-
бору.
Нa концу промоциї aвторе
подписовaли приклaднїки
своїх кнїжкох. Нaздaвaме ше
же тото нaисце крaсне здо-
буце пущи коренї и предлужи
ше у будучносци.

Верa Пaвлович

З  лїва на право: Вера Павлович, Ганча Папандриш Гаргай, Йосип Бичанич , Гавриїл Такач и
агнетка Балатинац
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ВИНКОВЧaНЬОМ ПРОМОВОВaНИ КНЇЖКИ 
Нa РУСКИМ ЯЗИКУ
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INTERVJU - ИНТЕРВЮ

САНЬОВО МИКЛОШЕВСКИ КОРЕНЇ

Вона студентка, шпива, компонує,
пише тексти за свойо шпиванки,
водзи радио емисию и можебуц

зме дацо забули начишлїц, алє шицко
поведзене то прикмети младей, талан-
тованей и успишней дзивки Санї По-
лдруги зоз Коцура. Вєдно зоз членїцами
дзивоцкей шпивацкей ґрупи Руского
културного центру Нови Сад, Саня на-
ступела 2. септембра на „Вечару рускей
писнї“ у рамикох 27. Културней мани-
фестациї  „Миклошевци 2012“. Була то
нагода же бизме з ню побешедовали о
єй 20 рочней успишней шпивацкей драги
и о других темох.
– Одросла ши у Коцуре, тераз жиєш у
Новим Садзе, алє твойо коренї праве
у Миклошевцох.  
– Гей, то правда, бо родичи моєй мацери
Дюрдїци зоз Миклошевцох. Дїдо Дюра
Павлович Саболов и баба Ирина на-
родзена Рамач жили у Миклошевцох
дзешка 50 их рокох 20. столїтия, а вец
предали свой маєток и пошли жиц до
Вуковару. Моя мац уписала Висшу пе-
даґоґийну школу у Руским Керестуре
дзе упознала мойого оца Юлияна. Нєш-
ка роби як учителька у Основней школи
у Коцуре. Мам ище два младши шес-
три.“
– Твойо интересованє за музику почало
ище у вчасним дзецинстве. Чи ше здо-
гадуєш же як то випатрало?
– Перши „явни наступ“ мала сом кед
ми було пейц роки. шпивала сом на
свадзби у родзини, у Петровцох. Мой
дїдо Дюра барз любел грац и шпивац
та так и мнє научел шпиванку „Прек-
витай, преквитай“. шпивала сом, а вон
ме провадзел на гармоники.“
– З роками ше тота любов розвивала и
нєпреривно тирва по нєшка. Цо ше да-
лєй случовало?
– Од седмого року почала сом шпивац
на дзецинским фестивалу „Червене
пупче“ у Руским Керестуре и вецей
роки сом була стаємни учашнїк. Окреме
паметам кед сом як школярка пиятей
класи на „Пупчецу“ шпивала шпиванку
„Жадам“ и достала награду за интер-
претацию.“
– По законченю основней школи при-
ходзиш на школованє до Нового Саду.
То бул значни крочай у твоїм музичним
розвою.

– Уписала сом штредню ме-
дицинску школу и у другей класи почала

приходзиц до Руского културного центру
на танєчни проби. Ту ме обачел компо-
зитор Мирослав Пап и предложел же
бим шпивала у женскей шпивацкей ґру-
пи. То бул початок, а и нєшка после
дзешец рокох сом єй член. Мило ми же
ме ту крашнє прилапели, мали зме
красни дожица, наступи и остали ми
приємни памятки на тоти часи.“
– Попри музики предлужела ши и шко-
лованє?
– Уписала сом Факултет технїчних на-
укох у Новим Садзе, напрям менад-
жмент у медийох. Тераз сом абсолвент
и наздавам ше же нєодлуга закончим
и достанєм роботу.“
– Од 2005. року хонорарно робиш у
рускей редакциї Радио Нового Саду.
Прецо ши прилапела тоту роботу?
– Вєдно зоз колеґиню Саню Колесар
уж седем роки водзим емисию за мла-
дих „Останьце нашмеяни“ котра ше
емитує каждого штвартку. Любим ше
упознавац зоз младима и талантова-
нима Руснацами и преширйовац ин-
формациї о їх успихох. Думам же то
прави способ же би нашо млади людзе,
котри нас слухаю, мали приклад и по-
жадали ше упатриц на тоти особи и же
би у своїм живоце посцигли добри ре-
зултати.“
– Як пришло до сотруднїцтва зоз Ми-
рославом Папом?
– Нашо сотруднїцтво тирва уж дзешец
роки и, дзекуюци Мирославови, по

тераз зме значно збогацели число рус-
ких народних и забавних шпиванкох.
Вон ми помага записац мойо мелодиї,
а кед ше ми у глави зяви и текст, вец
ше случує же сом дараз комплетни ав-
тор. Тиж так, шпивала сом и вецей
його композициї хтори були наградзени
на наших фестивалох. Я почала ком-
поновац забавни мелодиї 2003. року,
котри, най будзем щира, баржей любим
шпивац як народни шпиванки.“
– Уж роками доставаш перши места
на фестивалох „Ружова заградка“ и
„Червена ружа“. Чи нам можеш повесц
же кельо ши награди по тераз освоє-
ла?
– Верце ми же нє знам, мушела бим
роздумац, алє попри припознаня, хтори
додзелює фахови жири, ище вецей ме
радує кед чуєм же ше тоти шпиванки
дзечнє шпиваю на змаганю за найкрас-
ши дзивоцки глас на „Ружи“ и индзей.“
– Член ши одбору за младеж и спорт
Националного совиту Руснацох. Яке
твойо порученє рускей младежи?
– Я ше особнє барз цешим ше сом Рус-
киня и так ше будзем намагац ховац и
свойо дзеци. Мала сом нагоду путовац
по восточних державох и на своїм ма-
церинским язику могла сом вшадзи ко-
муниковац: у Польскей, Ческей, Сло-
вацкей, України... Кед ше нашо предки
селєли на тоти простори нє знали читац
и писац, алє ше им поспишело зачувац
виру и язик. У нєшкайшим чаше попри
интернету, Скайпу и мобителу думам
же ище векши можлївосци же би наш
язик жил и тирвал покля нас єст. Жа-
лосци ме факт же ше дзепоєдни Рус-
наци ганьбя свойого походзеня и нє
сцу бешедовац по руски, а тиж так анї
свойо дзеци нє уча мацеринску бешеду.
Тот ши хто ши и з гордосцу треба жиц
и ховац свойо дзеци же би знали и нє
забули хто им були предки.“
Минута за минуту и пришол конєц нашей
розгварки. Прешвечени зме же Саня
нє гуторела остатнє слово, а ми єй жа-
даме же би цо скорей достала факул-
тетску диплому и же би цо частейше
нащивйовала край своїх предкох, же
би ище вельо раз одушевела патрачох
зоз своїм шпиваньом, праве так як цо
то було на остатнєй миклошевскей ма-
нифестациї кед шпивала писню „Сон у
моїм сну“.

Ксения Лїкар

w САНЯ ПОЛДРУгИ У НАЩИВИ КРАЮ СВОЇХ ПРЕДКОХ

Cаня  (перша з правого боку) 
зоз пайташками
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STARE FOTOGRAFIJE - СТАРИ ФОТОҐРАФИЇ DOGAĐAJI - З БУВАНЯ

Народни поета и
параст Силвес-
тар Ерделї –

''Лєсови'' (1930 – 1996),
зоз Петровцох, бул
всестрана особа: писал
писнї, крашнє рисовал,
знал грац на беґешу,
добре бавел фодбал,
алє випатра же нє бул
витирвали. Так за ''Б''
екипу Петровцох, од-
носно юниорох, одба-
вел лєм два-три змага-
ня, на єдним змаганю
аж бул медзи найуспиш-
нєйшима бавячами, а и
беґеш грал лєм кратши
час.

На фотоґрафиї котру
обявюєме видзиме Сил-
ва у дружтвe з Ганчу
Дудаш – Семанову, по-
знєйше одану Бесерминї
и Юлку Дудаш – Сема-
нову, познєйше одану
Павлович. Фотоґрафия
знята 1952. або 1953.
року, автор Силво Ке-
телеш, а виробел ю ву-
коварски фотоґраф
Яковлєвич. Фотоґрафия
знята за даяке векше
швето, Русадля або
Кирбай, понеже Сема-
ново дзивки облєчени
до нових гадвабних
шматох, а и Силво об-

лєчени до шветочних
шматох. Силвестар Ер-
делї познєйше ше оже-
нєл з Андєлку Рац –
Мишкову з Андрашев-
цох и мали двох синох:
Якима (1959.), котри як
телевизийни зниматель
роби на Винковскей те-
левизиї, и Звонимира
(1963.), котри по дип-
ломованю на Польоп-
ривредним факултету
у Новим Садзe, даяки
дзешец роки робел як
новинар у рускей ре-
дакциї Телевизиї Нови
Сад. 

Яким Пушкаш    

w СТАРИ фОТОҐРАфИЇ

СИЛВО ЕРДЕЛЇ И СЕМАНОВО ДЗИВКИ

Члени Орґанизацийного
одбору за снованє Кул-
т у р н о - п р о с в и т н о г о

дружтва ''Рускиня и Руснак''
у Заґребe послали на адреси
биваня заґребских Руснацох,
або на електронски адреси,
вкупно 40 комплети материя-
лох (поволанка зоз дньовним
шором, статут будуцого друж-
тва и план роботи зоз фи-
нансийним планом) за Сно-
вательну скупштину Дружтва.
Надпоминам же волани лєм
гевти Руснаци котри ше ак-
тивно служа з мацеринским
язиком або зоз писмом. Сно-
вательней схадзки, хтора от-
римана внєдзелю, 21. октобра
у Доме МО ''Максимир'' у За-
ґребe, одволали ше дзеше-
цeро Руснацох, зоз надпом-
нуцом же три особи на час
явели же ше под час oтримо-
ваня схадзки буду находзиц
у иножемстве. Народ гвари
же кажди початок чежки, алє
випатра же за уключованє
наших людзох до аматерскей

културней роботи у Заґребe
будзе требац надосц часу и
сцерпеня, насампредз прето
же тота активносц роками
була цалком занєдзбана. 
На Сновательней схадзки
КПД ''Рускиня и Руснак'' пер-
ше вибрана предсидателька,
дипломована економистка
Олґица Мудрого з Миклошев-
цох, народзена 1966. року, а
потим вона предложела, а
Скупштина вибрала, Вивер-
шни одбор од пейцох членох
(Олґица Мудри, Яким Пуш-
каш, Павле Малацко, Любица
Тонкович нар. Еделински и
Ксения Гнатко нар. Дудаш) и
Надпатраци одбор од трох
членох.
У рамикох новооформеного
Дружтва планує ше порушац
робота женскей шпивацкей
ґрупи, хлопского оркестру,
литературно-видавательней
секциї, шах секциї и подобо-
вей секциї. З оглядом же
Дружтво з дньом снованя ма
обезпечени простор за роботу

на подручу кварта
''Максимир'' (!), вец од-
лучене же робота жен-
скей шпивацкей ґрупи
почне на соботу 10. но-
вембра, шах секциї на
нєдзелю 11. новембра,
а других секцийох спо-
за Нового року. Жен-
ска шпивацка ґрупа
планує уж идуцого року
наступиц на манифес-
тацийох ''Петровски
дзвон'' и ''Миклошев-
ци'', а шах секция планує уж
того року орґанизовац Поєди-
нєчне першенство у шаху за
припаднїкох националних мен-
шинох городу Заґребу.

По законченю Сновательней
схадзки КМД ''Рускиня и Рус-
нак'', отримане представянє
кнїжки поезиї Ганчи Папан-
дриш Гаргаї ''Дунайска рап-
содия'', котру нєдавно видал
Союз Русинох и Українцох
Горватскей, з допомогу Со-
виту за национални меншини 

Горватскей. О кнїжки беше-
довали Яким Пушкаш, редак-
тор кнїжки, и Ксения Гнатко
нар. Дудаш. Од шейсц-седем
пречитаних писньох Руснацом
зоз Заґребу найбаржей ше
попачели три: ''Ґужлїк'', ''Мамо,
чи ти знаш?'' и ''Вельки пет-
ровски дзвон''. Надпоминам
же остатнї два писнї вязани
за остатню войну на подручу
Вуковару и Петровцох.

Яким Пушкаш   

w РУСНАЦИ У ЗАҐРЕБЕ

ОфОРМЕНЕ КПД 
''РУСКИНЯ И РУСНАК''

Оленка Ґршкович и Олґица Мудри



Нєдавно зме дознали
же у Петровцох свойо
дзвери ознова отво-

рела библиотека, хтора ма
свою длугоку традицию у ва-
лалє, цо розвешелєло велїх
залюбених до написаного
слова. То була и нагода же
бизме о тим, а и подобних
дїялносцох побешедовали
зоз заменїком началнїка Оп-
штини Боґдановци дипл. оец.
Ярославом Медєшом.
* Як пришло до отвераня
библиотеки? 
– Библиотека даскельо роки
нє робела, а ми у валалє
маме длугоку традицию. За
розлику од других местох,
ту людзе барз вельо читаю
и то праве одроснути людзе.
Тиж так и найчитатель нашей
жупаниї праве з Петровцох.
З отвераньом ше пробовало
роками, на єден завод, други,
треци, а тераз нам ше и уда-
ло у рамикох Програми за
културу у явних роботох. То
идзе прейґ Заводу за запош-
льованє, алє так же ше каж-
ди три, штири мешаци людзе
меняю. За терз так, познєйше
увидзиме. У библиотеки єст
даскельо тисячи кнїжки.
Єдну часц, коло 1100 кнїжки
достате од библиотеки з Ву-
ковару, даскельо стотки з
Винковцох, дацо єст од ско-
рей, а дацо донирали и при-
ватни особи як цо сом и сам.
Єст вельке число кнїжкох на
Руским и Українским язику.

Людзе задовольни и кажди
тидзень дахто нови ше упи-
ше. Ище нє маме часописи и
новини, окрем Новей думки,
а то би було барз добре. Лю-
бели бизме дойсц до Руского
слова. Роботни час библоте-
ки од 13,00 по 21,00 годзин,
а роби Даниел Сеґеди.
* У рамикох Програми за кул-
туру у явних роботох, у Пет-
ровцох занята ище єдна осо-
ба...
– Гей, то Саня Лехолат, а єй
роботне место у музею. Вона
уствари роби у просториї
Месного уряду бо роби на
компютеру. Уноши одредзе-
ни податки до архиви, прек-
лада з руского на горватски
язик и подобне. Углавним,
роби роботи хтори требало
и скорей направиц. Кед же
дахто придзе з боку, дзечнє
му поуказує музей и потолкує
цо у нїм єст. Бешедовал сом
з аґенциями, кед маю турис-
тох у Вуковаре же би их по-
слали и до Петовцох, а буд-
зем бешедовац и знова. Нїч
нє идзе єдноставно, коло
шицкого ше треба закладац.
Роботни час музею од 7,00
по 15,00 годзин. 
* Можебуц ище дацо у плану
у скорим чаше у Петровцох?
– Гей, уж ше роби на оспосо-
бйованю Дзецинскей заград-
ки, на локациї при Огньогас-
ним дому. То будинок од дас
80 квадрати. Дахто гвари же
то мали простор, алє кед же

будзе вецей дзеци, лєгко ше
го предлужи. За тераз поло-
жена столария, закончую ше
роботи вязани за струю, а
глєдам донациї же би ше по-
ложело патосово зогриванє. 
* То було о Петровцох, алє
цо ище роби єден заменїк
началнїка општини?
– Мой роботни час од 7,00
по 15,00 годзин, гоч то и нє
баш так. Кед даяка схадзка,
або дацо друге муши ше од-
робиц. Робота ми вязана за
цалу Општину Боґдановци.
Мам и други одредзени обо-
вязки як началнїк штабу ци-
вилней защити Општини Боґ-
дановци. Окрем проблемох
нациналних меншинох, а вя-
заних за пестованє култури,
хаснованяє язика и писма
єст и дурги проблеми хтори
вязани за саниранє хижох
хтори ше валяю. Хвильково
ше занїмам з локалну, ком-
плементарну валуту за цо
людзе можебуц анї нє чули,
а то кед дзепоєдни городи
або часци жеми направя
свою валуту. То нє службова
валута, а помага у оправяню
економскей ситуациї. Я мам
одредзени тим людзох и ро-
бим на тим, а чи то будзе, чи
нє, то увидзиме.
Кажди пондзелок Ярослав
роби у Петровцох, у просто-
рийох Месного уряду и на
тот способ у контакту є з

людзми. Людзе приходза, а
кед нєт нїкого вон виходзи
вонка ґу нїм побешедовац. З
людзми бешедує о тим цо их
трапи або цикави, о унап-
редзованю живота у валалє.
Роздумує на способ же з
людзми треба бешедовац и
вислухац их, бо вони ту нєп-
реривно жию, а нє лєм раз у
штирох рокох кед виберанки.
Людзе даваю инициятиву,
одлучую, совитую, крити-
кую...
* Може даскельо слова за
конєц?
– Кед ши на такей длужносци
як я, мушиш патриц же би
ше дацо пременєло и напра-
вело на лєпше, як цо сом и
обецал. Можеш направиц
гевто цо можеш, а дацо уж
ту лєм го треба положиц до
функциї. На токи способи
людзе ше запошля и то цош-
ка значи. Було би одличне
кед би ше у економским
смислу могло вецей напра-
виц, же би ше отворели нови
роботни места, алє за то тре-
ба кус вецей часу. У моєй
роботи єст вельо идеї, алє
ше роби єдно по єдно, кед
дацо закончиш починаш з
другим. Жадам же би ше жи-
вот людзох пременєл на лєп-
ше и кажду добру инициятиву
потримам.

Любица Гаргай 
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Ярослав Медєши

Библиотека у Петровцох

ОтВОРенА БИБлИОтеКА И МУЗей

Роргварка зоз заменїком началнїка Општини Боґдановци 
дипл. оец. Ярославом Медєшом
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Под покровительством
Совиту зa нaционaлни
меншини РГ, a у орґa-

низaциї дружтвa Руснaцох у
РГ „Руснaк” 22. и 23. септембрa
2012. року отримaнa културнa
мaнифестaция котрa од влонї
ноши нaзву „Кед голубицa лє-
целa”. Сопокровителє мнифес-
тaциї були Општини Боґдaнов-
ци и Стaри Янковци, Рaдa рус-
кей нaционaлней меншини го-
роду Вуковaру и предстaви-
тель рускей нaционaлней мен-
шини Городу Зaґребу.
У рaмикох мaнифестaциї, у
трох месцох дзе жию Руснaци,
отримaни вецей aктивносци.
Манифестация булa пошвеце-
нa 130. рочнїци од поклaдaня
фундaментaлного кaменя зa
будинок першей рускей школи
у Петровцх (1882–2012) и 80.
рочнїци од нaродзеня рускей
поетеси Лубки Сеґеди Фaлц
(1932).

Мaнифестaция зaпочaлa у
Сaтрих Янковцох зоз поклa-
дaньом венцa нa пaмятнїк по-
гинутим у Отечественей войни
и зоз зaшедaнями комисийох
зa културу и просвиту швето-
вого конґресa Русинох/Руснa-
цох/Лемкох, хтори ше исто-
чaшнє отримовaл у општин-
ских просторийох, a нa котрих
попри домaшнїх були предстa-
вителє конґресних здруженьох
зоз Сербиї, Румуниї и Укрaїни.
Госцох привитaл предсидaтель
дружтвa „Руснaк” Мийо шaй-
тош и член шветовей рaди

зоз „Руснaкa” Нaталия Гнaтко.
Комисию зa културу водзел
предсидaтель шветовей рaди
Русинох/Руснaцох/Лемкох
Дюрa Пaпуґa, a комисию зa
просвиту др Михaйло Фейсa.
Предвечaром, з нaгоди 130.
рочнїци поклaдaня фундaмен-
тaлного кaменя зa вибудов
першого школского будинку у
Петровцох, у подручней школи
Петровци одкритa пaмятнa
тaблa нa руским язику. Тaблу
одкрилa школяркa Дaрия Рaц,
a школяре котри ходзa нa год-
зини руского язикa у Петров-
цох (Мaя Рaц, Aндрей Влaди-
мир Бучко, Синишa Рaц и
Кристиян Гaрди) зоз свою учи-
тельку руского язикa Илону
Грецешин пририхтaли крaтшу
прогрaму. Пaмятну тaблу по-
ложели Рaдa рускей нaцио-
нaлней меншини Општини Боґ-
дaновци и Дружтво „Руснaк”.
З руску нaродну писню „Кед

голубицa лєцелa”, хтору од-
шпивaлa Геленa Бучко у про-
вaдзеню брaтa Борисa Бучко-
вого, зaпочaлa вечaршa кул-
турнa прогрaмa хторa ноши
исту нaзву як и мaнифестaция.
Госцох и присутних привитaли
предсидaтель Дружтвa „Рус-
нaк” Мийо шaйтош, предси-
дaтель шветовей рaди Руси-
нох/Руснaцох/Лемкох Дюрa Пa-
пуґa, заменїки началнїкох Оп-
штини Боґдaновци Aндрия Яґ-
рич и Ярослaв Медєши.
Прогрaмa булa подзелєнa нa
двa чaсци. У першей ше пред-

стaвели културни здруженя з
руским предʼзнаком зоз Гор-
вaтскей, a у другей чaсци чле-
ни конґресних здруженьох зоз
Сербиї, Румуниї и Укрaїни, тaк
же прогрaмa достaлa медзи-
нaродни хaрaктер. Тaк опрез
КУД „Яким Ґовля” зоз Микло-
шевцох нaступели Геленa Буч-
ко и Женскa шпивaцкa ґрупa,
спред КУД „Осиф Костелник”
зоз Вуковaру нaступел дует
Единa Бурчак и Мaрия Русин,
спред КУД ”Яким Гaрди” зоз
Петровцох нaступел солиста
Михaйло Голик, док ше осєцки
КУД Руснaцох предстaвел зоз
мишaну шпивaцку ґрупу. Спред
домaшнього Дружтва „Руснaк”
нaступелa дзивоцкa шпивaцкa
ґрупa, дует Ивонa Гнaтко и
Боян Кошутич у провaдзеню
Ани Бучко, a Ивонa Гнaтко
одшпивaлa и побиднїцку шпи-
вaнку тогорочней „Червеней
ружи” „Гей Дунaю”, зa хтору
достaлa нaгрaду зa нaйкрaсши
женски глaс и зоз свою ин-
терпретaцию прогрaму по-
дзвиглa нa висши уровень.
У другей чaсци прогрaми зоз
своїмa стихaми нaступелa по-
етесa Мaрия Дорошки зоз Сер-
биї, зоз Укрaїни нaступел Юрко
шипович, зоз Румуниї руски
нaродни писнї одшпивaлa фa-
мелия пaноцa Вaсиля Бойчукa.
Попри руских/русинских пис-
ньох стихи нaшей ювилaнтки
Любки Сеґеди Фaлц пречитaли
мр Илонa Грецешин и Боян
Кошутич, a потим поетеси свя-

точно уручени дaрунки з нa-
годи єй 80-рочнїци нaродзе-
ня.
Медзи госцaми нa културней
прогрaми були присутни: тaй-
омнїк рускей нaционaлней мен-
шини городу Зaґребу Яким Пa-
влович, предстaвителька рус-
кей нaционaлней меншини
Осєцко-бaрaньскей жупaниї
Aгнеткa Бaлaтинaц, предси-
дaтелє руских рaдох Лелa Дїт-
ко зa Вуковaр, Мирослaв Лїкaр
зa Миклошевци и Яким Вaшaш
зa Петровци. Прогрaму вод-
зели члени Дружтвa „Руснaк”,
Томислaвa Рaлиш и Боян Ко-
шутич.
Внєдзелю предполaдньом у
Винковцох ше одбули двa
знaчни подїї. Святочнa про-
грaмa „Зоз шерцa през шерцо
зa шерцо” з нaгоди 80. рочнїци
од нaродзеня поетеси Любки
Сеґеди Фaлц хтору порихтaл
др Томислaв Мишир, a хтору
водзелa Еуґения Врaбец. Сти-
хи читaли мр Илонa Грецешин
и Мaнуелa Дудaш. Потим у
кaплїчки Воздвижения чесного
хрестa Господнього у Винков-
цох отримaнa Aрхиєрейскa
Службa Божa хторa у молитви
зєдинєлa шицких Руснaцох и
їх почитовaтельох.
Тогорочнa дводньовa мени-
фестaция „Кед голубицa лє-
целa” ище рaз зєдинєлa велїх
Руснaцох у язику, вири и кул-
тури.

Мр Илонa Грецешин

„КеД гОлУБИцa лєцелa”– РУСКa МaнИфеСтaцИЯ 
МеДЗИнaРОДнОгО хaРaКтеРУ

Учашнїки совитованьох

Дует Боян Кошутич и Ивона Гнатко
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нашо предки под
габзбурґами и 

Мадярами

Од 1772. року по 1918. рок
руски жеми були под Поля-
ками и у составе и под власцу
Габзбурґох (Габзбурґскей мо-
нархиї), а южни жеми од Кар-
патох под Мадярами после
Австро-угорскей єднанки, од-
носно Австро-Угорскей мо-
нархиї од 1867. по 1918. Под
мадярску дружтвено-поли-
тичну и духовну „власцу“
були южна Лемковина и си-
верни и стреднї 13 жупаниї
цо були под юрисдикцию Му-
качевского владичества, и
часц скорейшого мадярского
кральовства зоз Войводину. 
Под Австриянцами (Габзбур-
ґами) руске жительсто здо-
було вецей национални и ду-
ховни права, як цо их мало
под Поляками и после под
Мадярами. Оможлївени рус-
ки (русинско/українски) на-
ционални препород, образо-
ванє – школи на народней
бешеди, дошлєбодзене дру-
кованє кнїжкох, сновани рус-
ки (українски) дружтва и ор-
ґанизациї. Поступнє наш на-
род у Галични здобувал свойо
национални права котри при-
рихтовали фундамент за тво-
ренє своєй власней держави.
Националну свидомосц
змоцньовали русински и
українски поетове, починаю-
ци од Ивана Котляревского з
надруковану „Енеїду“, першу
кнїжку на народней бешеди
1792. року и Тараса Шевчен-
ка, з написаним и друкованим
„Кобзаром“ 1840. року... Га-
лицка интелиґенция 1848.
року основала першу поли-
тичну орґанизацию пре охра-
ну националних правох сво-
його руского русинского
(українского) народу, волала
ше „Головна Руська Рада“.
Нацоналному розвитку барз

вельо допомогла и Грекока-
толїцка церква. 
Потримуюци Грекокатолїцку
церкву царица Мария Терезия
дзвигаюци „Мукачевски ви-
карият“ Еґерскей епархиї на
Мукачевску епархию и з ви-
бераньом и менованьом Анд-
рия Бачинского за епископа
(владику) 1772. року омож-
лївела и подпомогла народне
просвищованє и спомалшела
аґресивну духовну асимила-
цию руководзену з Еґерскей
епархиї. Царица Мария Те-
резия и за нас у Бачкей по-
могла основац Крижевску
епархию и Осєцки викарият,
а тиж материялно подпомог-
нуте будованє велькей кере-
стурскей Грекокатолїцкей
церкви, а обезпечела и Биб-
лию и ризи за Церкву.

* * *

Значну улогу у духовней и
шветовней историї нашого
народу под Поляками и Ав-
стиянцами одбавел давни
русински, а часточнє споль-
щени (полонизовани и ла-
тинизовани) боярски род
Шептицких. Ище у 13 сто-
рочю у княжим часу споми-
на ше князов бояр и пере-
мишски судия Симеон
Шептицкий – род Шептиц-
ких таки давни як и род
Габзбурґох, єден зоз най-
старших родох нє лєм у
України, алє у цалей Евро-
пи. Кед Польска у 14 сторо-
чю завжала Галичину, Шеп-
тицки були медзи тима ро-
дами котри бранєли руску
(українску) народносц и
Церкву. У 1618. року Олек-
сандер Шептицки снує
українску друкарню при
Комарну у Галичини, Вар-
лаам Шептицки 1668. року
снує українску друкарню у
Уневи, блїзко Перемишля... 
„За часів старої Польщі по-

божний рід Шептицьких
дав українській греко-ка-
толицькій церкві аж чоти-
рьох славних владик та ще
кількох Василіанських ар-
химандритів. Першим був
Варлаам Шептицький, вла-
дика львівський (з 1710 до
1715 року). Другим — його
молодший брат і наступник,
Атанасій Шептицький,

владика львівський (з 1715
до 1746 року), котрий від
1729 року був також мит-
рополитом київським. тре-
тім з черги на львівськім
владичім престолі зŕсів Лев

Шептицький з 1749 до 1779
року, котрий від 1776 року
був також київським мит-
рополитом. А пізніше ще
один Атанасій Шептиць-

кий був єпископом пере-
мишльським (з 1762 до 1769
року).

це львівські владики, Ата-
насій та лев, здвигнули ве-
личавий храм св. Юра на
горі, котра піднімається над
містом львовом. Збудова-
ний славними італійськими
архітекторами, кафедраль-
ний храм св. Юра є одним
з найкращих зразків баро-
кового стилю на весь світ.
Св. Юр є гордістю україн-
ського будівництва та ок-
расою львова і цілого краю.
Будувався цей храм 30 ро-
ків (з 1744 до 1774). Всі три
щойно згадані митрополити
з роду Шептицьких визна-
чились як організатори
церкви, культурні діячі та
оборонці української на-
родності. Варлаам підніс рі-
вень освіти сільського ду-
ховенства та хотів зрівняти
його в повазі з духовенством
польським. Атанас наказав

гАлИЧ И гАлИЧИнА У МРИйОх И РеАлнОСцИ (IV)

w ПОгЛЯДИ  ДО  НАШЕй  НАйДАВНєйШЕй  ПРЕШЛОСЦИ

Митрополит андрей Шептицкий (1901-1944)     
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українським парохам за-
кладати церковні школи, а
Василіан зреформував і до-
ручив їм ведення вищих
шкіл. лев — коли у 1773
році галичина прийшла під
Австрію — своїми заходами
щодо цісаревої Марії-тере-
си та цісаря йосифа II
спричинив прихильну по-
літику цих монархів щодо
українського народу.”

Зоз того славного роду Шеп-
тицких походзи и ґроф Роман
Шептицки (1865-1944), до-
ктор права. Понеже му ро-
дичи були римокатолїки, вра-
ца ше на виру своїх предкох,
постава монах Василиян,
бере мено Андрий, закончує
теолоґийни факултет и после
близко єденац рокох живота
у манастире, у 1899. постава
владика у Станиславу, а1901.
року постал Львовски архие-

пископ, односно Митрополит
Галицки. Вон бул нє лєм
вельки церковни дїяч, алє во-
обще вельки українски дїяч
и патриот. Источащнє є и
найвекши дарователь и по-
кровитель українскей култури
– уметносци, науки и обра-
зованя. Його заслуги у тво-
реню Українского национал-
ного музею, стипендованя
надарених малярох, резбарох,
снованє дзивчатскей Гимназиї
Шестрох Василиянкох, ство-
рел и финансийно подпома-
гал Українску духовну ака-
демию, Дзияковску школу...
Найкратше поведзено, др
митрополит А. Шептицкий
бул владика шицких Україн-
цох. Упутйовал, радзел и на-
щивйовал Українцох у Аме-
рики, Канади, Босни, Югос-
лавиї, Чехословацкей... Бул
у Босни и у Р. Керестуре,
сотрудзовал зоз др Д. Няра-
дийом, Крижевским влади-
ком, зоз др Г. Костельником...
Львов нашо духовни пред-
няки тримали и за наш ду-
ховни центер.

Врацаме ше з Львова знова
до Галичу, на нашо початки
и найвекши святинї. Дзекую-
ци праве Андрийови Шеп-
тицкому, митрополитови, у
чаше медзи двома войнами
барз вельо зробене на архео-
лоґийним „одкриваню“ Дав-
ного Галича, престолного го-
роду княза Володимирка Ро-
стиславича, дзе поховани и

княз Роман уєдинїтель Во-
линя з Галичину, творитель
Галицко-Волинскей держави.
Славу и шветови угляд Га-
лицко-Волинскей держави
змогнул Романов син княз и
краль Данило Галицки.
На Крилоскей гори пренайд-
зени найзначнєйши културни
памятнїки, дзе, насампредз,
учишлюєме фундаменти Ус-
пенского собору, Чудотворну
икону мацери Божей Кри-
лоскей, Церкву Успения Пре-
святей Богородици, збудовану
1586. року зоз камених бло-
кох Успенского собору... У
Митрополитней палати, лєт-
ней резиденциї митрополита
А. Шептицкого змесцени Му-
зей историї Давного Галича,
а на другим поверху музея
виложени и церковни святинї,
ордени, припознаня, ризи,
малюнки и самого митропо-
лита А. Шептицкого.

Найновши лєбо нАШ ЧАС,
нас Руснацох (1751-2011), як
громадки и часточки свойого
велького народу – то уж нашо
пребуванє на широким под-
ручу Бачкей, Срима, Славо-
ниї... Ту з нами блїзко 170
роки владали Австриянци и
Мадяре, после Першей шве-
товей войни жили зме у трох
Югославийох, а тераз векша
часц з нас жиє у двох держа-
вох, Горватскей и Сербиї.
Нашо висельованє зоз Европи

почало до Зєдинєних Аме-
рицких Державох остатнїх
рокох 19 сторочя, же бизме
ше нєшка розошали по вецей
державох Европи, у значним
чишлє населєли Австралию
и за остатнї дацо вецей як
20 роки до вецей обласцох
Канади. Вше нас єст менєй
у Р. Керестуре и пошвидшано
щезованє вшадзи там дзе нас
єст, бо зме розселєна малка
громадка по велїх державох
швета.

Мирон Жирош

литература:

Галичу 1100 рокiв: ГАЛИЧ I ГА-
ЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ в державотворчих
процесах України, (матерiали Мiж-
народної ювiлейної наукової конфе-
ренцiї), Iвано-Франкiвськ – Галич
„Плай“ 1998,
Володимири Дидух: Галицькi святинi
ПАМ’ЯТКИ КРИЛОСЬКОЇ ГОРИ,
Национальний заповiдник „Давний
Галич“, Галич 2009,
Лонгин Цегельський: МИТРОПО-
ЛИТ АНДРIЙ ШЕПТИЦЬКИЙ, ко-
роткий життєпис i огляд його цер-
ковно-народної дiяльностi, Видав-
ництво отцiв Василiян „Мiсiонер,
Львiв – 1995
IСТОРIЯ УКРАЇНИ: нове баченя,
навчальний посiбник, рекомендовано
Мiнiстерством освiти України, Аль-
тернатива Київ – 2000, 
В.Г. Сарбей: НАЦIОНАЛЬНЕ ВIД-
РОДЖЕННЯ УКРАЇНИ, Україна
крiзь вiки, том 9, Альтернаттива,
Київ – 1999,
МАЛА IСТОРIЯ УКРАЇНИ, Вид-
родження, Дрогобич 1992,
Ю. Iванченко: ГЕТЬМАНИ УКРАЇ-
НИ, „Видавiнформ“, Києв 1991

Чудотворна икона Мацери
Божей Крилоскей

Часц експонатох, шветочни митрополитово ризи

Часц експонатох, шветочни митрополитово ризи
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Було це давно, ще за
старої Австрії, в
далекому 1916 році.

У купе першого класу
швидкого потяга “Львів-
Відень” їхали англієць,
німець, італієць. Четвертим
був відомий львівський
юрист Богдан Костів.
Балачки точилися навколо
різних тем. Нарешті
заговорили про мови: чия
краща, багатша і якій
належить світове майбутнє.
Звісно, кожен заходився
вихваляти рідну.

Почав англієць:
“Англія — це країна

великих завойовників і
мореплавців, які славу
англійської мови рознесли
цілим світом. Англійська
мова — мова Шекспіра,
Байрона, Діккенса й інших
великих літераторів і
науковців. Отже, їй
належить світове
майбутнє”.

“Ніколи! — гордо заявив
німець. — Німецька — мова
двох великих імперій:
Великонімеччини й Австрії,
які займають пів-Європи.
Це мова філософії, техніки,
армії, медицини, мова
Шіллера, Гегеля, Канта,
Вагнера, Гейне. І тому,
безперечно, вона має
світове значення”.

Італієць усміхнувся і тихо
промовив:
“Панове, ви не маєте рації.
Італійська — це мова
сонячної Італії, музики та
кохання, а про кохання мріє
кожен. Мелодійною
італійською мовою
написані найкращі твори
епохи Відродження, твори
Данте, Боккаччо,

Петрарки, лібрето
знаменитих опер Верді,
Пуччіні, Россіні, Доніцетті
й інших великих італійців.
Тому італійській мові
належить бути провідною
у світі”.

Українець довго думав,
нарешті промовив:
“Я не вірю у світову мову.

Хто домагався цього,
потім гірко розчаровувався.
Йдеться про те, яке місце
відводять моїй мові поміж
ваших народів. Я також
міг би сказати, що
українська — мова
незрівнянного сміхотворця
Котляревського,
геніального поета Тараса
Шевченка. Це лірична мова
найкращої з кращих поетес
світу — Лесі Українки,
нашого філософа-
мислителя Івана Франка,
який вільно володів 14
мовами, зокрема і
похваленими тут. Проте
рідною, а отже, найбільш
дорогою, Франко вважав
українську...

Нашою мовою звучать
понад 300 тисяч народних
пісень, тобто більше, ніж у
вас усіх разом узятих... Я
можу назвати ще багато
славних імен свого народу,
проте вашим шляхом не
піду. Ви ж, по суті, нічого
не сказали про багатство й
можливості ваших мов. Чи
могли би ви, скажіть,
своїми мовами написати
невелике оповідання, в
якому б усі слова
починалися з однакової
літери?”
“Ні”. “Ні”. “Ні. Це
неможливо!” — відповіли
англієць, німець й італієць.

“Вашими мовами це
неможливо, а українською
— зовсім просто. Назвіть
якусь літеру!” — звернувся
Костів до німця.

“Нехай це буде літера “П”,
— відповів той.

“Добре. Оповідання
називатиметься “Перший
поцілунок”:

“Популярному

перемишльському поету

Павлові Петровичу

Подільчаку прийшло

поштою приємне

повідомлення: “Приїздіть,

Павле Петровичу, — писав

поважний правитель

Підгорецького повіту

Полікарп

Пантелеймонович

Паскевич, — погостюєте,

повеселитеся”. Павло

Петрович поспішив,

прибувши першим поїздом.

Підгорецький палац

Паскевичів привітно

прийняв приїжджого

поета. Потім під’їхали

поважні персони —

приятелі Паскевичів...

Посадили Павла

Петровича поряд

панночки — премилої

Поліпи Полікарпівни.

Поговорили про політику,

погоду. Павло Петрович

прочитав підібрані

пречудові поезії. Поліна

Полікарпівна пограла

прекрасні полонези

Понятовського, прелюдії

Пуччіні. Поспівали пісень,

потанцювали падеспан,

польку. Прийшла пора —

попросили пообідати.

Поставили повні підноси

пляшок: портвейну,

плиски, пшеничної,

підігрітого пуншу, пива,

принесли печені поросята,

приправлені перцем,

півники, пахучі паляниці,

печінковий паштет, пухкі

пампушки під печеричною

підливою, пироги,

підсмажені пляцки.

Потім подали пресолодкі

пряники, персикове

повидло, помаранчі, повні

порцелянові полумиски

полуниць, порічок.

Почувши приємну

повноту, Павло Петрович

подумав про панночку.

Поліна Полікарпівна

попросила прогулятися

Підгорецьким парком,

помилуватись природою,

послухати пташині

переспіви. Пропозиція

повністю підійшла

прихмілілому поету.

Походили, погуляли ...

Порослий папороттю

прадавній парк подарував

приємну прохолоду.

Повітря п’янило

принадними пахощами.

Побродивши парком, пара

присіла під пророслим

плющем платаном.

Посиділи, помріяли,

позітхали, пошепталися,

пригорнулися. Почувсь

перший поцілунок:

прощай, парубоче

привілля, пора поету

приймакувати”.

У купе зааплодували, і всі
визнали: милозвучна,
багата українська житиме
вічно поміж інших мов
світу.

Зазнайкуватий німець ніяк
не міг визнати своєї
поразки.
“Ну, а коли б я назвав іншу
літеру? — заявив він —
Скажімо, літеру “С?”. —
Своєю мовою можу

оПоВІДАННя з ЛІтероЮ “П”
Історія однієї суперечки англійця, німця, італійця та українця 
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Дошлюбне спілкування
колись не було так, як
сьогодні – через

«фейсбук» або «в контакті».
Колись дошлюбне спілкуван-
ня, зокрема сільської молоді,
відбувалося зазвичай на лю-
дях, причому найчастіше дів-
чата й хлопці знайомилися в
межах свого рідного села.
Тож і дружину було заведено
обирати, як казали, «зі сво-
їх».
У такому разі молоді краще
могли впізнати одне одного
(мешканці одного се¬ла зус-
трічалися і спілку¬валися на-
багато часті¬ше). У таких си-
туаціях дівчата завжди були
у гіршому положенні, бо у се-

лах, де чутки швидко розно-
сяться з одного кінця на ін-
ший, батьки одразу усе знали
(такий «звичай»,напевно,
зберігся в нас і до сьогодні).
Вважалося непри¬стойним
залицятися до багатьох дів-
чат відразу, а ще гіршим  ос-
відчуватися не одній, а кіль-
ком. Як невдалий жарт народ
сприймав і шлюб з великою
різницею у віці.
Крім того, люди би скептично
ставилися до тих, хто одру-
жувався з корисливих мір-
кувань. Найчастіше бідні тяг-
нулися до бідних, а заможні
одружували¬ся із заможни-
ми. «Знайся кінь з конем, а
віл з волом»,—  каже народ-
на мудрість.
Гуляння, що мали назву «ву-
лиця», відбувалися ввечері
після роботи. І серед важкого
селянського життя, після
важкої праці знаходилося
місце романтиці та ніжним
почуттям.
Дівчата вдягали яскраве
вбрання, квітчали коси, при-
крашали себе барвистими
стрічками. Хлопці намагалися
показати всю свою сприт-
ність та вдачу.
На забавах молодь танцю-
вала, співала, водила хоро-
води. А коли вже наставали
холоди, хлопці та дівчата
збиралися на досвітки, по-
сиденьки, вечорниці.

Давор Лагудза

створити не лише
оповідання, а навіть вірш,
де всі слова починаються
на “С” і передаватимуть
стан природи, наприклад,
свист зимового вітру в
саду. Якщо ваша ласка,
прошу послухати:

Сипле, стелить сад

самотній

Сірий смуток, срібний

сніг.

Сумно стогне сонний

струмінь,

Серце слуха скорбний сміх.

Серед саду страх сіріє.

Сад солодкий спокій

снить.

Сонно сиплються

сніжинки.

Струмінь стомлено

сичить.

Стихли�струни,
стихли�співи,
Срібні�співи�серенад,
Срібно�стеляться
сніжинки�—
Спить�самотній�сад.

“Геніально! Незрівнянно!”
—�вигукнули�англієць�та
італієць.

Потім�усі�замовкли.
Говорити�не�було
потреби.�

Автор:�невідoмий.
Першоджерело:�не
знайдено.�Відшукав�та
переписав�
–�Павло�Головчук.

5/2012 Нова Думка

ВЕЧОРНИЦІ І ”ВУЛИЦЯ” - «КЛЮБИ» 
СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

Сільська молодь спілкувалась на вечорницях

Посвіт - неодмінний атрибут вечорниць
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Точно пред роком
Катица и Златко
Поточки мали праву

причину за вешелє, по-
неже їх вецейрочна ро-
бота у продукциї кожого
сира була припозната и
з боку фаховцох на 12.
вистави горватского ов-
чого и кожого сира у Ма-
линскей, на острову Крку.
Од дзешец файтох котри
Поточкийово виложели,
златну плакету достал
сир зоз шунку, стриберну
зоз кукурицу, а бронзову
зоз швижу паприґу. 
Фахови жири составени
од дзешец членох оце-
ньовал 145 сири, од того
35 овчи и 111 кожи. Оце-
ньовало ше вонкашнї ви-
патрунок, запах, станє си-
рового цеста (конзистен-
ция) и смак. Квалитет
продукта утвердзени на
основу оствареного числа
бодох и у складу зоз пра-
вилнїком за оценьованье
квалитети млєка и його
продуктох. О плодох їх
роботи були информова-
ни на два заводи и па-
траче ТВ Винковци у еми-
сиї за польодїлство „Злат-
на долїна“. Поточкийово

2008. року купели 30 кози
и спочатку, як нам гва-
рела Катица, нє знала анї
доїц, а вец помали зоз
помоцу ветеринара на-
учела шицко цо треба
коло тей домашнєй и сим-
патичней животинї. Гвари
Катица:
– Хвильково тримаме 17
фалати, од того три цапи
хтори припадаю месним
файтом Алпина и Бурска.
Зоз власней продукциї
обезпечуєме покарму зоз
шеном, ярцом и кукурицу.
Кажда коза просеково
дава литру млєка на
дзень, а за продукцию
єдного сира потребне
коло осем литри млєка
за єден килограм. Супруг
и я члени здруженя хо-
вательох козох и овцох
Вуковарско–сримскей
жупаниї котра чишлї
прейґ шейдзешат члени,
а ма за циль едукацию
ховательох през рижни
курси же би ше здобуло
назву сирар, же би ше
знало мири охрани од
оберацих хоротох овцох
и козох, правилне озна-
чованє животиньох и од-
ход на рижни совитованя
и вистави животиньох у
жеми и иножемстве пре
злєпшанє стада и звек-
шанє продукциї овчого и
кожого сира и млєка.
Каждого року участвуєме
на совитованьох ховате-
льох овцох и козох Ре-
публики Горватскей на
хторим фаховци зоз Ве-
теринарского и Польодїл-
ского факултету у Заґре-
бе и Горватскей польо-
дїлскей аґенциї тримаю
преподаваня зоз рижних
обласцох: карменє козох,
доєнє, гиґиєна и приме-
ньованє ХАССП начала
у малих погонох за про-

дукцию сира, хороти хто-
ри грожа здравю стада,
збешнєтосцви овцох и ко-
зох у Горватскей итд. На
тот способ зме вельо на-
учели и розменєли искус-
тва зоз другима ховате-
лями.“
Катица и Златко ше од-
лучели опробовац и у про-
дукциї сира и спочатку
правели лєм слани кожи
сир. Кус покус, одшмелєли
ше докладац рижни при-
смачки, так же прешире-
ни асортиман на слано-
сладки сир, хтори ше
досц глєда, як цо то сир
зоз гроженками и лїсков-
цами, и зоз желе -
бомбонами. шлїдза їх
сири зоз швижу паприґу,
шунку, кукурицу, бунда-
вовима маґочками, слу-
нечнїком, пистацию... Як
и у каждей роботи, вше
ше муши здобувац нови
знаня, провадзиц сучасни
мири у продукциї, а з ог-
лядом же уходзиме до
Европскей униї, шицки хо-
вателє буду мушиц елек-
тронски означиц кажду
животиню зоз таквола-
ним чипом. За тераз вони
задовольни зоз свою ро-
боту и нє планую звекош-
ванє стада, а о тим и о
шицких других обстави-
нох, о одношеньох на тар-
ґовищу буду роздумовац
у наиходзацих часох.
Розишли зме ше зоз По-
точкийовима у чаше кед
их чекала пополадньова
робота, а на памятку тей
нащиви достали зме дас-
кельо прикладнїки смач-
ного сира. Подзековали
зме им, а после деґуста-
циї можеме повесц лєм
найкрасши слова.

Ксения Лїкар

НАГрАДзеНи ВецейрочНи труД
катица и златко Поточкийово зоз миклошевцох 

успишни продукователє кожого сира за хтори достали
вецей припознаня 

Катица Поточки

ПОДРУЦЕЛИ УРОЖаЇ 
ВЕЛЇХ КУЛТУРОХ У 

МИКЛОШЕВСКИМ ХОТаРЕ

– Найменєй було 
кукурици и сої

Тогорочна суша найбаржей по-
трафела парастох на подручу
Славониї и Сриму так же и

миклошевски хотар ту нє видвоєни.
Нєдостаток влаги у жеми и вельки
горучави зменшали урожаї велїх кул-
турох, та продукователє при вецей
културох нє годни покриц трошки
продукциї. Винїмка лєм урожай хлє-
бового зарна и слунєчнїку хтори на
уровню нормалних рокох. Одкупна
цена жита виношела 1,38 кн по ки-
лограму и шицким продуковательом
пошвидко виплацени одкупени ко-
личества, а просекови урожай ше
рушал од 3 по 6,5 тони по гектаре.
Слунечнїк бул зашати на коло 80 га,
а зродзело просеково 3,5 тони по
гектаре. Найбаржей очкодована соя
и по процени комисиї за елементарни
нєпогоди ВСЖ урожай тей олєярки
менши аж и по 80%, цо обачлїве и
по податку же по гектаре натлачене
лєм 1,2 тони. Длуготирваца суша
зменшала урожай кукурици за коло
60% и просекови виношел 3,2 т/га.
Пре таки причини, ламачка почала
перших дньох септембра и була за-
кончена до половки октобра. Зарно
ше найчастейше лупало такой на
полю, а лєм менши количества за-
кончели у чардакох. З тей нагоди
най надпомнєме же у значней мири
страдала и овоц, окреме брескинї,
кайси и орехи зоз хторих осушене
лїсце почало одпадовац ище у першей
половки септембра.
Виберанє цукровей цвикли хтора
того року зашата на вельо менших
поверхносцох, на коло 90 га, вязане
зоз нєвигоднима условиями. Обчекує
ше диждж же би ше лєгчейше могло
виберац сладки корень чий урожай
тиж будзе менши за коло 20 % и ве-
цей. 
Пририхтованя за єшеньску шатву
жита почали и углавним жем после
сої и жита добре обробена зоз чежку
и сучасну механизацию (тарчами и
дерлячами) понеже оранє нє окон-
чене пре уж наведзени причини. Велї
парасти ше наздаваю дижджу котри
би оможлївел уєдначене ключканє
и обезпечел нєобходне количество
влаги же би ше шаце могло нормално
розвивац.

Ксения Лїкар
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Д
орогі,� дорожчі� й� най-
дорожчі�краяни!

Думаю,�шо�всі�знаєте,�шо
то�корито.�Бо�така�сама,�по-
дібна,�назва�єсть�і�в�тутейш-
них�мовах�- (korіto). А�давно,
страшно,� а� ше� і� страшніще
давно,� в� часі� Великодних
Св`єт�(гаївки!),�що�нинька�так
само�(най)�страшніше,�бо�всьо
пропало,�в�моїм�селі�Дев`єти-
на� (Босна),�шо� їго� ружні� по-
лійтики�в�сім�краю�довели�до
пропасти,�ґівчита�і�хлопці�спі-
вали�вотакої�гаївки:
«Ой,�на�горі�корито,�По-

вне� води� налєто./Ґівки
ноги�вимили,/�Хлопці�воду
випили./«

Кленусь� Богом� і� всіма
св`єтими,�шо�на�той�час�наша
молодь� у� Босни� дуже� мало
«нюхала«� ракії,� бо� не� було
за�шо�єї�купити.�Але�і�без�неї
гумор� був� на� високом� рівні.
Дайминато�–�у�такі�гаївці.�Коли
хлопці�з�сосідного�села�Хор-
вачина�забагато�сі�притулили
до�якоїсь�домашної�ґівки�(�а
були� вони,� хлопці,� краще
вбрані),�мої�дев`ятинці�співали
вотакої:
«Дев`ятинці�ноги�вимили/,
хорвачанці� воду� випили.«
А�бувало�і�таке,�шо�вже�ми

не� знали� хто� і�шо� вимив� та
хто��воду�випив.�Але�се�були
золоті� часи� мого� нещасного
народу�у�вже�проклєті�всіми
чортами,� хоч� вони� сі� мало
нас� відрікают,� в� Босни…Бо
сегодні� нашого� люду� з� сих
країв�незабаром�стрінемо�між
ескімами� та� � в� глибокі� Гаф-
риці…
Троха�какадемічного�пояс-

ненні.� Корита� суть� ружного
ґатунку:�маленькі,�в�єких�ку-
пали�всіх�нас,�що�теперичка
вже�старигани;�троха�більші,
в�їких�сі�місило�кісто�та�мили
сі�горшки;�валике�–�за�пранє
та�за�купанє.�Се�були�файні,
а�то�мудро�сказати�–�культурні
корита,� без� оглєду,� шо� ми

самі�їх�робили,�а�потім�се��пе-
ребрали�«цигани«.�Всі�вони,
корита,�мали��якусь�ціну,�на-
віть� кінське,� коров`єче,� крім
–�свинєчого!�Бо��до�него�жінки
зливали�всі�«свинства«,�разом
з�тими,�шо�ми�дітвора,�нака-
кали…Тваринки,�пацєтка�най-
смашніші�за� �мн`єсо,�се�все
«хлепали.«
Відчуваю,�шо�сеся�моя�ко-

ритоманія�лізе�вам�під�шкіру
та� в� печінки,і� � в� той� самий
момент�,�вислухавши�поради
своїх� радників,� імена� єких
гідні�пошани:�Маринка�Хрис-
тиянинка,�Гаврило�Випийпи-
во,�Пилип�Добабприлип,�Па-
вліна�Спідничкапонадколіна,
Катерина-Ката�Язиката,�Гав-
рило� Мотовило,� Вотченько
Преподобні�Кадило,�Ганя�Ка-
лабаня,� Ксенька� Кривенька,
Явдоха�Златроха,� -�я�рушив
у�досліди�про�корито,�хоч�моя
праця�не�претендує�на�якийсь
какадемічний� ступень.� А� в
мене�не�було� грошів� купити
його�ані�в�Україні,�ані�тут�на
Балканах.

Почнем�з�того,�шо�колим
був�в�Україні� поперве�дале-
кого�1969�року�і�мав�зустрічі
на�той�час�з�файними�україн-
цями�в�Львові,�не�міг�вийти�з
дива,�шо�так�богато�нашої�те-
лєаґенції�так�послушно�вико-
нує�всі�свинства�московских
шовіністів� і� найпаскудніщої
партиї,�разом�з�подібнов�Гіт-
лера,�дістав�відповідь,�що�всі
ті� (не)люди�«хлепают«�з�єд-
ного�валикого�«корита«�(свин-
ського)� та� мают� обов`єзок
«хрунькати«,�вертіти�«фости-
ками«,�жеби�вижити�і�дістати
ружні�признанні,�дипломи�та
ордени.

Подібне�ми�мали� і�в�свої
«самоуправної«� державі.
Правда�–�комуністичне�,�наше
«корито«�не�було�таке�повне
і�богате�на�помиї,�як�москов-
ске,�але�всі,�хто�хотів�(не)до-
бровільно�ним�сі�користати�–
руками,�лабами…міг!

Пропали�комуністи,�всі,�шо
«хлепали«�з�їх�корита�та�чес-
ний� люд� християнський� і� не
такий,� почили� думати,� � шо
«корит«�не�стало�на�віки�віков,
амінь!� Але� де� там!� Не� було
тільки�тих�маленьких,� �фай-
неньких,�деякі�з�тих,�шо�наш
люд�приніс� �ше� з� Галичини,
але�валикі,�з�їких�можна�хле-
пати�–�не�пропали!
Се�добре�ми�всі�відчуваєм.

Міняют�сі�держави,�полійтики,
а�«корита«�завжди�повні…за
тих,�шо� їх�«хлепают«,�або�–
вилизуют!�І�дехто�з�нас,�а�се
на�своїх�горбатих�плечах�від-
чув� і�я,�діждетисі�того,�шо�сі
вас�відречут�найближчі�друзі,
бо� ви� десь� шось� булькнули
проти�«корита«,�яке�їм�дуже
миле.�А�ше�написати�про�се
–�ви�вже,�спільно��з�Панасом
Бездлольним��-�пропали.
«Лизуни«�різних�«коритів«

розбили� пошану� між� нами,
розсварили�русинів�і�українців,
родини,� вотченьків� духов-
них…

Вернімсі�троха�до�наших
церковних�справ.�Хоч�від�єд-
ного� файного� друга� шанов-
ного�вотченька�духовного,�по-
чув�пораду�не�чіпатисі�в�своїх
листах�вічної��нашої�пропасти,
насамперед� у� Босни.� � Але
факти�перед�вашим�достой-
ним��носом�.
Єкби��не�було�валике�«�ко-

рито«�пропалої�держави,�що
сі� появила� на� Балканах� по
пропасти�Гавстриї�і�пройдис-
віта�єкогось�Підстрільчика,�ми
не� мали� б� політичного� пра-
вославія,� що� нам� наробило
так�богато�лиха.�Тут�«корито«
відіграло�величезну�ролю!
Найновіші�часи�показали,�шо
в� Босни� знову� була� можли-
вість� лизати� «корито«� і� по-
вернути� колесо� гісториї
взад…І�всі�ті�«корита«�йдуть
на� то,� шоби� ми,� греко-като-
лики,�забули�свою�віру,�а�зго-
дом�і�хто�ми�.
Але�на�тому�не�конец:�мос-

ковскі� нові� «царі«� з� свойов
«церков«,� єка� не� має� ніц
спільного� з� християнством,
знову� вдарила� по� наші� Гре-
ко-Католицкі�Церкві�в�Україні
з� метов� послабити� її,� а� тим
самим� способом� і� русифіку-
вати� � наш�народ.�Сесе� «ко-
рито«� дуже� валике,� але,� на
мою� думку,� трісне,� бо� в� нім
забагато�помиїв.�А�се�те�саме,
коли�сі�хтось�переп`є�та�мусит
ригати!
На�конец��їдна�«посласти-

ця«.� Махнім� руков� на� (Під)
Стрільчика,� на� «суботарів«,
шо� нас� перехрещували,� єкі
ше�все�ж�таки�проповідували
християнство,�та�йдем�на�най-
новіших�«апостолів«.�Їден�від
них� перевищив� усіх� дотепе-
рішніх.�Сам�(не)вихований�у
православно-комуністичнім
дусі,�після��всього,�начитависі
московскої� літератури,� в� які
гірша�невнавість�до�жидів�ніж
у�Гітлера,�але�і�до�християнів,
не� обминувши�ні� комуністів,
яким�його�татови�підставили
«корито«,�нападає�нещасних
греко-католиків� у� Босни…
Явно�православних�не�сміє,
бо�з�ними�поруч�живе.�Спро-
тивилисі�йому�наші�їден�вот-
ченько�молоденькі,�та�ще�їден
чоловій�з�Вістраліїі…�Всіх�він
обізвав�дурнями�та�далі�хле-
пає�з�їкогось�«корита«,�до�їко-
го� хтось� наливає� ше� моцні-
щий��від�Сатани…
Простіт,�бо�про�такого�хло-

па,�який� і� � �сам�мені�сказав,
шо�соромитсі�свого�хрещеннє,
а�пропонує�нам�«бога«�Даж-
бога�з�часів�,�коли�не�було�й
українців,� місце� було� тільки
на� Faceboock,� де� є� всього
такого,�шо�дотепер�нігде�й�ні-
коли�не�було!
Най�мені��сі�вибачит,�але�і

сесю� «свою«� сповідь,� після
довгого�іспиту�совісти,�я�мусів
комусь� сказати.� Від� щирого
серцє�вас�поздоровляє

дідо�Панас�Бездольний

КОРИТО
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гУМОРЕСКА

w гУМОРЕСКА 

СОлИДАРнОСц нА ДЇлУ И ПРАВДА ЗА ШИцКИх

Збуло ше то початком
єшенї, точнєйше єдного
єшеньского рана кед

падал дробни дижджик. По-
штар забренкал на дзвери
мойого квартеля и без словох
ми придал белаву коверту.
Такой сом опатрел хто ми
послал тото писмо, алє ко-
верта була влажна од по-
штарових мокрих рукох, а то
значи же и печатка, котра
була вдерена до горнєй, лївей
часци писма, тиж була змо-
чена и нє могол сом нїч ут-
вердзиц. Медзитим, з огля-
дом же сом потераз у бела-
вей коверти доставал лєм
опомнуца за даяки нєплацени
рахунки, чеки за погришно
парковани авто и подобне,
цала ситуация ше ми вообще
нє пачела.
Кед сом розтворел коверту
збачел сом якиш паперик,
точнєйше поволанку, кратки
текст у котрим писало най
ше того и того дня зявим там
и там. То бизовно сцигло зоз
суду, евентуално з општини,
подумал сом, и такой сом ше
помирел з тим же пре хто
зна яке (нє)дїло ознова буд-
зем ґлобени.
Наведзеного дня, у навед-
зени час, зявел сом ше на
наведзеней адреси и у себе
модлєл Бога же би ґлоба
була цо менша! Tам, у про-
сториї число 6 (яй, число 6
насправди нєщешлїве число!)
за столом шедзели три особи
и у цихосци препатрали якиш
папери. Нє будзе добре и го-
тове, бул сом цалком преш-
вечени!
– Ви пан Яоким Пушкарич?
– опитал ше ми чловек у оку-
лярох, котри шедзел у
штредку.
– Волам ше Йоаким, а пре-
волуєм Пушкаш! Йоаким
Пушкаш! – гварим я.
– Добре, добре, запаметал
сом! Було барз важне утвер-
дзиц як ше точно волаце и
преволуєце, а понеже зме
то тераз утвердзели, вец мо-
жеме прейсц на причину пре-

цо зме вас поволали, панє
Пушикарович!
– Пушкаш, преволуєм ше
Пушкаш! – гварим я.
– Но, добре, як ви гварице,
нє жадам ше вадзиц з вами!
А тераз...
– Слухайце, панове, можем
потолковац прецо сом ше на
городским паркинґу парковал
на место котре наменєне за
паркованє инвалидних осо-
бох, гоч сом нє инвалид! По-
правдзе поведзене, и я якиш
инвалид, бо сом потераз на
вецей заводи спаднул зоз
драбини кед сом ше пендрал
на вишнї у овоцнїку, а на два
заводи спаднул сом и зоз
черешнї, гоч то з єдней на-
годи, правда, було зоз суше-
довей черешнї, алє можем
то пояшнїц, кед же потребне!
– оправдовал сом ше.
– Нє треба, нє волали зме
вас прето, панє Якимович!
– Пушкаш, преволуєм ше
Пушкаш! Нє волали сце ме
пре тото погришне паркованє
авта? Вец можебуц прето же
ме сушед приявел же сом,
нїби, краднул древа за огриву
з його древарнї? Цо ше того
дотика, мушим повесц же
сом нєправедно оквилєни! Я
ше наведзеного дня лєм шпа-
цирал коло сушедовей дре-
варнї, озда нє забранєне шпа-
цирац ше коло там якейшик
древарнї?! – бранєл ше я.
– Нє, нє волали зме вас анї
прето, панє Пушкинович!
– Пушкаш, преволуєм ше
Пушкаш! Вец знам! Бизовно
ме приявел єден други су-
шед, вон барз любоморни на
свою супругу и видумал, за-
думайце лєм тоту видумку,
же сом у дньох кед вон служ-
бово одсутни приходзел на
раншу кафу до його обисца!
То можебуц и правда же сом
приходзел, алє вше ме во-
лала його красша половка и
нє було медзи нами нїчого!
Кед би и було дачого медзи
нами, а нє було, вец то нїхто
нє може знац, прето же зме
вше позамикали шицки дзве-

ри и понацаговали зависи на
шицких облакох!
– Нє, пане Пишкурич, нє во-
лали зме вас анї прето! – уж
покус винервовано гварел
чловек у окулярох.
– Пушкаш, преволуєм ше
Пушкаш! Знам, волали сце
ме пре гевту сарню! Було то
так: вожим ше я по авто-
драги, була велька молга,
кед ми нєсподзивано пред
авто вилєцела сарня! Нє було
часу за гамованє, та сом ю
нєнароком вдерел, цо сом
инше могол, а потим ю по-
клад до ґепеку! То нє було
цалком по закону, припоз-
навам, алє тей сарнї таке
дацо вецей нїч нє значело!
Углавним, познєйше єден мой
пайташ и я справели добри
колбаси, вон ма насправди
добри рецепт, алє го чува
лєм за себе! Медзитим, и я
мам єден добри рецепт за
домашнї колбаси од дзивини
и можем вам го барз туньо
предац, лєм кед сце заинте-
ресовани! Цо ше дотика тей
сарнї, я ю насправди нє сцел
забиц, чесне слово! – оправ-
довал ше я.
– Нє волали зме вас анї пре
тоту вашу сарню, панє Йок-
симович! – уж цалком винер-
вовано гварел чловек котри
шедзел у штредку.
– Вец насправди нє знам пре-
цо сце ме волали! Слухайце
ви, уж би насправди бул час
же бисце ми поведли прецо
сце ме волали, ша нє думам
я ту безроботно шедзиц цали
дзень! – гварел я дакус ув-
редзено.
– Сцел сом вам то повесц,
панє шишкарович, алє нє мо-
гол сом од вас дойсц до сло-
ва! – винервовано кричал
чловек у окулярох. – Волали
зме вас пре награду! – гва-
рел. 
– Награду, яку награду? –
бул сом зачудовани зоз сло-
вами того, мнє нєпознатого,
чловека хтори озда бул глав-
ни за додзельованє якейшик,
мнє нєпознатей награди.

– Слово о углядней город-
скей награди под назву ''Со-
лидарносц на дїлу!'' Mедзи-
тим, вецей сом нє бизовни,
панє Медведович, же ви пра-
ва особа за таке дацо! Пред-
ложела вас єдна сушеда, ґдо-
вица, нїби сце єй на вецей
заводи помагали коло суше-
ня шункох и колбасох у пуш-
нїци, гоч сом вецей нє би-
зовни же то була чесна на-
мира з вашого боку! Вироятнє
єй познєйше хибела даєдна
колбаса!
– Може вас буц ганьба же
сце таке дацо вообще и по-
думали, почитовани панє!
Роби ше о тим же тота ґдо-
вица погришно пречитала
колбаси! Було их точно 17, а
нє 20, як вона на початку
думала! – гварел я увредзе-
но. 
– Добре, панє Курчубич, до-
бре! Медзитим, я як предси-
датель Комисиї за награди
поцагуєм предклад же би
тота углядна награда при-
падла праве вам! Жаль ми,
панє Скочипушич, и довид-
зеня!
– Пушкаш, преволуєм ше
Пушкаш, и лєм най знаце же
ми Пушкашово єдна барз ста-
ра и углядна фамелия и же
нам анї нє треба там даяка
награда з ваших рукох, кед
уж нїяким концом нє можеце
запаметац нашо чесне през-
виско! Тоту вашу нїби углядну
награду шлєбодно обешце
мачки за хвост, або ю себе
захпайце уж знаце дзе! –
гварел я на концу и потим
сом увредзено залупнул зоз
дзверми за собу.
Правда, награду сом нє до-
стал, вона ми анї нє треба,
гоч сом ю бизовно заслужел,
насампредз прето же ше од
вше закладам за солидар-
носц медзи людзми, як и за
правду на тим швеце! За тоти
два идеали порихтани сом и
живот дац! Нєт при мнє ''трте-
мрте!'' 

Яким Пушкаш 
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ПЕТРОВцИ ХТОРИ НєСТAВAЮ

ЯК Ше БОРелО ПРОцИВ хУДОБИ

Приходзaци до тих
крaйох Руснaк вше пa-
трел же би здобул

жем и стaток, бо без хлєбa
нєт животa. Велїм ше то удa-
ло, aлє велїм и нє. Як и у
кaждим нaродзе, и у нaшим
руским було мaєтних людзох,
aлє було и худоби. Ридши
богaти були мегчейшого шер-
цa и жaдaли помогнуц худ-
бним.Векшинa пaтрелa ви-
хaсниовaц худобного нaй ше
му нaроби, a вец уж як го
виплaци. Прето ше худоб-
нєйшa чaсц Рунaцох намaгa-
лa дойсц до двa три гольти
жеми, дaєдней крaвички бо
теди то уж булa мaєтносц.
Зоз тим ше уж могло шоров-
ше прекaрмиц фaмелию нє
роздумуюци цо ютре поло-
жиц нa стол.
Чaси медзи двa шветово вой-
ни були нaисце чежки. Людзе
жедлярели, робели нa рису,

aрендовaли и винaходзели
рижни способи же би пре-
жили. У Першей шветовей
войни дзепоєдни фaмелиї ос-
тaли без синох и оцох и нє
било им лєгко. По словох нa-
шей сушеди, бaби Мaрї як
зме ю волaли, хторa прежилa
войну и остaлa сама з дзец-
ми, чежко ше жило и ховaло
глaдни устa без кущик жеми.
Твaрдa дзека зa животом и
роботносц отримовaлa Рус-
нaкa нa живоце. Ишол з мa-
лимa крочaями нaпредок, aлє
нє препaднул, обстaл як и
нaшa бaбa Мaря хторa ше
нaробелa и нaшпоровaлa же
би цошкa здобулa и виведлa
дзеци до животa, як цо сaмa
гуторелa.
И у Другей шветовей войни
нє було лєгко прежиц aлє ю
прежилa. По єй словох, се-
демдзешaти роки прешлого
столїтия принєсли кус лєг-

чейши живот. Млaдши ше
почaли зaпошльовaц, a и пa-
рaстски живот постaвaл лєг-
чейши. Вельки мaшини од-
менєли у роботи. Тa гоч було
лєгчейше, людзе єй рокох
остaли тaки яки були цaлого
свойого вику роботни и шпо-
ривни, бо хто знa яки чaси
зaш годни присц.У прешлих
чaсох було чежко без вель-
кого стaтку и було бaрз добре
кеде ше моглa зaрезaц голєм
єднa швиня. Бaбa Мaря булa
бaрз чувaрнa. Кaжди рок зa-
резaлa швиню, осушелa двa
шухочки нaй мa зa Вельку
ноц и през рок и, менєй-ве-
цей, шунку хтору охaбелa же
би мaлa през рок предaлa,
бо єй требaло пенєжи. Вельо
койчого ше одрекaлa и од-
берaлa од влaсних устох же
би купелa кус жеми и ушпо-
ровaлa дaкус пенєжи зa «нє
дaй Боже». У чaше кед при-

стaновелa дзеци и вони уж
робели сaми зa себе и кед
патрели же би єй було лєг-
чейше шпоровносц ю ище
тримлa. При нaс дзецох єй
приповедaнє чaсто виволо-
вaло шмих. Пaметaм єй словa
як волї исц босa бо ше пaпучи
aбо зепи муши купиц нови
кед ше подру, a кед ше зодре
скоркa нa тaлпи вонa зaрош-
нє тa ше нє муши куповaц
другa. Нєшкa уж, слaвa Богу,
Руснaк вшaдзи дзе жиє и
роби мa шицкого нaдосц, но
зaш є нєрозтрошни бо думa
нa будучносц и хто знa яки
чaси хтори можу нaисц. Велї
ше годни здогaднуц бaби
Мaрї и єй рецепту зa однїмaнє
од худоби хтори применьо-
вaли и други цо уж дaвно нє
жию нa тим швеце.

Томислaв Рaц

ЯК ЗДРАВКАц ПАнОцОВИ?

Лєжим я так сам у шпи-
тальскей хижи, приход-
за ґу мнє рижни особи

медицинского фаху, алє и
други, и кажди з нїх даяк по-
здравка. Кажде на свой спо-
соб, зависно од звикнуца. То
ме здогадло на два подїї з
мойого живота хтори бим те-
раз з вами сцел подзелїц. 
Початком дзеведешатих ро-
кох нашол сом ше случайно
при єдней нашей церкви и
нєдалєко од єдного нашого
паноца. Преходзаци коло нас
троме хлапчикове на бициґ-
лочкох поздравкали нам
“Здраво”. Я им тиж так
од’здравкал, а вец сом ос-
лухнул же як им паноцец
од’здравка. Вон им тиж так
од’здравкал “Здраво”. Мо-
жебуц би ми то нїч нє значело
кед бим я сам, пред двацец
роками нє дожил цошка по-
добне, а заш лєм цалком ин-
шаке. 
Було то початком седемдзе-
шатих рокох. Уж по хто зна
хтори раз бул сом през школ-
ски одпочивки у Миклошев-
цох, у свойого єдиного дїда
хторого паметам. Вон уства-
ри анї нє бул мой дїдо, алє
мацеров, значи мой прамдїдо,
а волал ше Дюра. Жил з мою
прамбабу Ганю хтора давен -

давна страцела слух, та була
глуха. Було то по Трокральох,
або Богоявлєню, кед паноцец
ходзел по валалє швециц
обисца. Так пришло на шор
и швеценє обисца мойо дїда
Бадаркового. После одшпи-
ваного тропара “Во Йорданї”,
вимодлєней молитви и по-
швецаня з благословену
воду, паноцец ше кус затри-
мал у приємней бешеди з дї-
дом. Мой дїдо за свой час
бул школована и за бешеду
розвязана особа. Баба и я
шедзели з нїма, алє зме ше
нє мишали ше до їх бешеди.
После розгварки з дїдом, па-
ноцец Владимир Пап Дюра-
ньов озвал ше пар слова и
ґу мнє, понеже ше дїдо по-
хвалєл же якого ма велького
прамунука. Паноцец ми вец
подаровал єден красни об-
ращик, прецо сом бул барз
щешлїви. 
Кед сом истого року пришол
на лєтни одпочивок до свойо-
го дїда, днями сом ше бавел
на драже зоз сушеднима
хлапцами. Єдней нєдзелї по-
сле полудзенку пожадал сом
пойсц обисц нину Ганю Ми-
нарову, власну шестру мойо-
го покойного дїда Гаргайо-
вого, а хтора жила на другим
концу валала. Дїдо ме пущел

под условийом же бим ше
врацел скорей цмоти. Як
така челядз од єденац, два-
нац роки, ишол сом поддрин-
ґуюци и копаюци до камен-
чкох хтори ше ми нашли на
даги. Так сом сцигол по
штредку валала. Кед сом бул
при парохиї збачел сом же у
церковней капурки хтошка
стої. Бул то мой стари знамец
паноцец Пап. Кед сом ше
приблїжел гласно сом по-
здравкал “Добри дзень, па-
ноцец”. Теди ми вон од’здрав-
кал „Szervusz“. Прешол сом
нєсподзивани з його одвитом,
та сом подумал: “ша стари,
та ше забунєл.” Так сом по-
мали сцигол и до нини Ганї.
Нина Ганя була приємна
жена и крашнє ме дочекала.
Понукла ме зоз грубима рей-
тешами з маком, орехами и
яничковима хлєбичками, а
на концу начала и вельку ґе-
реґу, цо у Миклошевцох було
озда у каждей загради. Опат-
рали зме стари, пожовкнути
фотоґрафиї, а предвечаром
сом ше рушел назад до дїда.
З руками у кишенкох, крочай
по крочай, и ознова сом ше
нашол пред церкву и ознова
сом стретнул паноца. З тей
нагоди сом му поздравкал
“Добри вечар, паноцец”, а

вон мни ознова „Szervusz“.
Тераз сом себе подумал же
зоз тим чловеком наисце
цошка нє у шоре и лєдво сом
чекал шицко виприповедац
свойому дїдови.
Була то одприлики така бе-
шеда: “Задумайце дїду, нєш-
ка сом стретнул паноца Дю-
раня и двараз му ясно и глас-
но поздравкал по руски, а
вон ми на обидва заводи од-
витовал по мадярски. Цо то
за робота?” “Як ши му точно
поздравкал?” опитал ше дїдо
нїч нє похопююци. “ша так,
пополадню сом му гварел “
Добри дзень, паноцец”, а вон
мнє „Szervusz“. Тераз веча-
ром ясно и гласно “Добри ве-
чар, паноцец”, а вон ми оз-
нова „Szervusz“.” Теди ше
дїдо гласно нашмеял и од-
витовал “Видзиш, ти требал
паноцови поздравкац нє лєм
по руски, алє и по християн-
ски “Слава Исусу Христу” та
би ци вец паноцец и одвито-
вал по нашим “Навики слава”.
И нє лєм паноцови, алє и кед
так поздравкаш шицким дру-
гим нашим людзом хтори
християнє нїґда нє погри-
шиш.”

Желько Гаргаї                    
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SPORT - СПОРТ IN MEMORIAM

МЕМОРИЯЛНИ ТУРНИР У СТОЛНИМ ТЕНИСУ 
„ВЛаДИМИР ТИМКО“

фОДБАл

ПетРОВцИ Ше нА
ПОлОВКИ ПеРШен-
СтВА нАхОДЗА нА
ШеСтИМ МеСце

После дзевец одбавених ко-
лох закончена єшеньска часц
першенства у рамикох Тре-
цей жупанийскей лиґи – Фод-
балски союз Вуковар. Зма-
ганя ше бавели внєдзелю, у
периодзе од 1. септембра по
28. октобер 2012. року. Пер-
ше место прешвечлїво за-
вжал Ловас, а екипа Петров-
цох зазначела пейц побиди
(Томповци 6:0, Сокол Берак
5:0, Гайдук Вера 4:0, Опато-
вец 3:1 и Борово 2:0) и до-
жила штири пораженя (Дунай
Сотин 1:4, Липовача 2:4, Мит-
ница Вуковар 0:2 и Ловас 1:2)
и хвильково забера шесте
место на першенственей таб-
лїчки. Табела: Ловас 22 боди
(гол розлика 23:9), Дунай Со-

тин 19 (23:12), Липовача Ву-
ковар 18 (28:11), Сокол Берак
18 (23:17), Митница Вуковар
15 (26:14), ПЕТРОВЦИ  15
(24:13), Томповци 15  (21:26),
Опатовци 7 (18:27), Гайдук
Вера 3 (10:33) и Борово 0
боди (11:45).  

ШАх

тУРнИР У ''тАКАЧО-
ВИМ'' САМОБОРе

З нагоди Дня городу у Само-
боре 20. октобра отримани
швидкоцагаюци турнир. Учас-
товали 58 шахисти, медзи
нїма були найпознатейши гор-
ватски шахисти, як и дзепо-
єдни бавяче з иножемства.
Бавело ше по швицарскей
системи у 9 колох, а час за
роздумованє бул огранїчени
на 5 минути + 3 секунди бо-
нусу за кажди одбавени по-
цаг. Конєчни пласман бул шлї-
дуюци: Дюрович 8, Б. Лалич

7.5, А. Янкович 7, Хрещ 6.5,
Палац, Каштелич, Зечевич,
Макай, Мрдя, И. шелендич,
М. Блажека, Лисенко, А. Юр-
кович по 6 поени итд. Звонко
Такач, котри бул орґанизатор
турниру и бавяч, освоєл 3.5
боди и завжал 45 место.

КАДетИ ВУКОВАРУ
ЗАВЖАлИ ПеРШе

МеСтО У 
КАДетСКей лИҐИ

Закончело екипне першен-
ство у рамикох Першей ка-
детскей лиґи – восток за
2012. рок, у котрей ше зма-
гали 12 екипи зоз подруча
Славониї и Баранї. Перше
место завжали кадети шах
клубу ''Вуковар '91'' котри ба-
вели у шлїдуюцим составе:
Неферанович (освоєл 5.5 по-
ени од 10 одбавених парти-
йох), ТАМАРА ЛЇКАР (8.5/11),
Ґолубичич (8.5/11) и Николич

(9.5/11). Конєчни пласман еки-
пох випатра так: ''Вуковар
'91'' 19 (33) боди, ''Джуро Джа-
кович'' Сл. Брод 18 (33),
''Стрмац'' Нова Ґрадишка  18
(30.5), Дяково 16 (26.5),  ''Гор-
ватска читальня'' Валпово 12
(25.5), ''Панї'' Дяково 12 (21.5),
Д. Михоляц 10 (22), Пишку-
ревци 10 (19)  итд. 

тАКАЧ ОСВОєл 5
БОДИ ЗА еКИПУ ШАх

КлУБА САМОБОР
Закончене екипне першен-
ство сениорох у шаху у ра-
микох Другей лиґи – штредок
за 2012. рок. Перше место
завжала екипа Стридона, оп-
рез екипох Бєловара, По-
дравки зоз Копривници, Пет-
ринї, Самобору итд. За екипу
Самобору дзевец партиї од-
бавел майсторски кандидат
Звонко Такач и освоєл 5 по-
єдинєчни боди.  

Пририхтал: Яким Пушкаш  

КУД Руснацох Осиєк орґанизовал
уж традицийни, Мемориялни тур-
нир у столним тенису котри ноши

мено „Владимир Тимко“. Турнир отри-
мани у просторийох Дружтва, 13. ок-
тобра у пополадньових годзинох, а
змагало ше 8 змагательох по елими-
нацийней системи.
Змагали ше Зденко Сивч, Владо Еде-
лински, Мирко Рибич, Йоаким Голик,
Мирослав и Никола Дїтко, Оґнєн Здрав-
кович и Иван Будимчич.
Перше место освоєл Йоаким Голик,
друге Владо Еделински, а треце Оґнєн
Здравкович. Понеже турнир локалного
характеру, пре нєдостаток просторийох

за таке змаганє, Дружтво нє було у
можлївосци прешириц змаганє. Назда-
ваме ше же ше у будучносци винайдзе
простор та и турнир годзен буц на ви-
сшим уровню.
По законченим змаганю, орґанизовани
наступ хору и тамбурового оркестру
за присутних госцох, а тамбурови ор-
кестeр предлужела грац и по официй-
ней часци програми. При смачним кот-
лїку пасулї, члени Дружтва и їх госци
мали нагоду чуц велї прекрасни руски
шпиванки, та и сами зашпивац дзепо-
єдни.

агнетка Балатинац

На ЗДОГaДОВaНЄ

Борис Дороґхaзи
Горвaтски брaнїтель

Першого новембрa 2012. року
нaполнєл ше 21 рок як поги-
нул нaш мили син и брaт. Нєт
словa хтори годни описaц жa-
лосц и прaжнїну нaших душох,
aлє єст вельо любови у нaших
шерцох хторa це чувa од зa-

буцa.
Ожaлосцени: мaц Иринкa,

оцец Силво и брaт Томислaв 
зоз фaмелию.

Спочивaй у мире Божим!

Заєднїцка фотоґрафия шицких присутних, медзи котрима и дзивка и супруга покойного
Владимира Тимка чийо мено турнир ноши, Гелена и Славица Тимко (у штредку).
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Нa поволaнку Здруженя
мaдярских дружтвох
РГ, 5. октобрa того

року, нa отвераню привред-
но-културней мaнифестaциї,
хторa мa циль помогнуц при-
вредни розвой Бaрaнї, а под
покриветльством предсидa-
теля Републики Горвaтскей
др Иви Йосиповичa, нaсту-
пели и члени вуковaрского
КУД „Осиф Костелник”. Здру-
женє мaдрярских дружтвох
у рaмикох промовованя мa-
дярскрй нaционaлней култу-
ри мaло вецей зaплaновaни
aктивносци од 5. по 13. ок-
тобер, медзи хторимa знaчни
„Днї Змaєвцa” у Змaєвцу и
„Днї пaприґи” у Луґу.
Нa самим почaтку учaшнїкох
и пaтрaчох привитaл Ивaн
Добош, городонaчaлнїк Би-

лого Мaнaстиру и особни де-
леґaт предсидaтеля Репуб-
лики Горвaтскей др Иви Йо-
сиповичa хтори пречитaл пис-
мо предсидaтеля и покрови-
теля Дньох Мaдярох у Бaрaнї.
Привитни словa присутним
упуцели и други културни и
политични дїяче зоз того
крaю.
Домaшнє мaдярске култур-
но-уметнїцке дружтво „Pele-
monostor” предстaвело ше
зоз тaнцaми хтори одтaнцо-
вaл aнсaмбл Тaличкa. Дaль-
шa прогрaмa булa виполнєтa
зоз презентовaньом култури
Мaдярох у Румуниї зоз гос-
цовaньом єдного културно-
уметнїцкого дружтвa хторе
нa сцени укaзaло тaнєц Ме-
тaморфози през котри ше
преплєтaю мaдярски, румун-

ски и нємецки елементи. Зоз
Мaкедониї нaступело култур-
но-уметнїцке дружтво зоз Ох-
риду хторе мa медзинaродни
припознaня зa свою роботу
у розвивaню и чувaню мaке-
доского идентитету. Медзи-
нaродному духу збувaньох
допринєсол и вокaлно-ин-
струментaлни состaв Робер-
тa Верешa зоз Чaнтaвиру у
Войводини (Сербия).

КУД „Осиф Костелник” нa-
ступело зоз тромa тaнцaми,
„Увивaнєц”, „Буковински ве-
сильни” и „Лaвривскa полкa”.
Добре порихтaни и зоз ус-
пишним сценским нaступом
нaшо члени прицaгли симпa-
тиї публики и ище рaз пре-
ширели спознaнє о крaсоти
нaшей нaционaлней менши-
ни.

Верa Пaвлович

пРЕшИРює шЕ КУЛТУРНЕ И НAЦИОНAЛНЕ СОТРУД-
НЇЦТВО МЕДЗИ ВУКОВAРОМ И БИЛИМ МAНAСТИРОМ

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

5/2012 Нова Думка

Члени фолклорней секциї КУД «Осиф Костелник» пред 
наступом

«Буковински весильни» у виводзеню Дубравки Рашлянин 
и Зденка Бурчакового

Шицки учашнїки на бини у танцованю Чардаша Часц руских и українских танцох

w У БЕЛИМ МaНaСТИРУ ОТРИМaНИ ДНЇ ПРИВРЕДИ И КУЛТУРИ




