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VIIі-ий З’їЗд союЗу українціВ
румунії

У місті Клуж-Напоці 26-27 жовтня 2019 року з участю 199 делегатів від усіх філій відбувся VIIІ-ий З’їзд Союзу Українців Румунії, на
якому було обрано Провід Союзу, затверджено новий Статут організації. Головою СУРу було одностайно переобрано МИКолУ
МИРоСлаВа ПетРець КоГо, депутата від української меншини у
Парламенті Румунії.

На З’їзді були присутні поважні гості, серед яких почесний голова Світового Конгресу Українців та член Ради Директорів СКУ
еВГеН ЧолІй, голова Української всесвітньої координаційної
ради МИхайло РатУшНИй, радник-посланник Посольства
України в Румунії ЄВГеН леВИцьКИй, голова Секретаріату товариства «Україна-Світ» алла КеНДЗеРа, перший заступник голови
Верховинського району Івано-Франківської області ЯРоСлаВ
СКУМаЧУК, продекан філологічного факультету Клузького університету ім. Бабеша-Бойоя ДоРІН йоаН КІРа, радник Українського
Православного Вікаріату Румунії, священик МИКола лаУРУК,
народний артист України МаР’ЯН ГаДеНКо та інші громадські та
культурні діячі з Румунії й України.

СКлаД ПРоВоДУ СоюЗУ УКРаїНцІВ РУМУНІї

МиКОлА МиРОСлАВ ПетРеЦьКий – голова СУРу
Василь Пасинчук – перший заступник голови
Богдан Мойсей – перший заступник голови
Іван лібер – перший заступник голови
Юрій Глеба – перший заступник голови
Ілля Саучук – перший заступник голови
Віктор Семчук – перший заступник голови
Іван Гербіл – заступник голови
Михайло трайста – заступник голови
Анна Самбор – заступник голови
Гаврило Миколайчук – заступник голови
Віктор Григорчук – заступник голови
люба Ірина Горват - генеральний секретар
терезія Шендрою – секретар
Василь Бучута – скарбник
Іван Рекало – член
Пінтя Марічук – член
ледія Співалюк – голова Організаціїї жінок-українок Румунії
Олекса Боут – голова Молодіжної організації
Мирослав Петрецький – член, голова Марамороської філії
Дмитро Черненко – член, голова тульчанської філії
Вікентій Николайчук – член, голова Галацької філії
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З’їздом СОЮЗУ УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ, скликаним у період 26-27 жовтня 2019 року у м.
Клуж-Напоці,
Враховуючи інформацію та думки, висловлені деякими делегатами VIIІ-го З’їзду
Союзу українців Румунії, приймається дана

рЕЗоЛюція З’їЗду

1. З’їзд Союзу вважає, що пріоритетними цілями є: безперервність представництва статутно обраних органів, запобігання будь-яким приводам, які дозволяли б
зловмисникам перешкоджати функціонуванню Союзу, нарощування зусиль у
напрямку об’єднання українців Румунії, зростання спроможності представництва,
повага до цінностей етнічних українців
Румунії, зміцнення української свідомості.
2. Пригадує членам СУР, що питання збереження єдності залишається надалі дуже
актуальним і звертає увагу на те, що
члени Союзу мають залишатися послідовними у дотриманні і реалізації положень
Резолюції, прийнятої 23 червня 2018 року в
Сігету Мармацієй.
3. З’їзд Союзу закликає членів СУР негайно повідомляти керівні органи СУР про
можливі нові спроби внести розкол і послабити спроможність СУР представляти
законні та конституційні інтереси української громади.
4. З’їзд закликає Раду Союзу вжити
необхідних заходів для нарощування присутності та збільшення довіри етнічних
українців до СУР, в тому числі шляхом
більш чіткого представлення цілей та
завдань Союзу.
5. Створення місцевих організацій у
населених пунктах, в яких українське населення перевищує 5% від числа усіх жителів.
6. З’їзд закликає Раду, Комітети повітових філій та місцевих організацій вжити
необхідних заходів для збільшення кількості представників у місцевих та повітових радах.
7. З’їзд Союзу українців Румунії звертає
увагу на те, що підтримка плідної діяльності в культурній, мистецькій, освітянській, соціальній, видавничій, адміністративній сферах та в галузі міжнародних відносин є обов'язковою для збереження етнічної ідентичності.
8. Закликає членів Союзу сприяти добрій
діяльності СУР в дусі єдності етнічних
українців, відповідно до компетенції та
досвіду кожного члена.
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Звіт
ДіЯЛЬНОСті СОЮЗУ УКРАЇНЦів РУМУНіЇ
30 жовтня виповниться 4 роки від 7-го З’їзду
Союзу українців Румунії. Цей час нам дав можливість зрозуміти краще важливість єдності у
житті всієї нашої спільноти.
Відома спроба групи злочинців захопити у
2012 році ідентичність і майно СУР, навіть минулого року, 18 травня, та ж сама злочинна група
знову планувала представитися в Суді 1-го сектору під сфальсифікованою ідентичністю
СОЮЗУ УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ, нахабно присвоївши
навіть наші ідентифікаційні елементи і вимагаючи реєстрації своїх рішень замість наших.
Ми знаємо через які випробовування пройшов
Союз на протязі останніх 4-х років, так само, як
і те, якими брудними способами невелика група
шахраїв, очолена Дмитром Морганом, Юрієм
Алексою Ґріжаком, Танею Робу та Іваном Марочком, намагалась і намагається досі підірвати нашу єдність, спробувавши створити клон
СУР, присвоївши наш логотип, нашу ідентичність, щоб врешті захопити і майно.
Лише пригадайте скільки плутанини і якого
лиха спричинила підступність Марочка Івана,
коли він подав до суду як сторону процесу усіх
160 делегатів, присутніх на попередньому
З’їзді, аби заплутати правосуддя саме через
велику кількість невинних, викликаних до суду.
Обговорена і прийнята на засіданні Ради
СУР в Клуж-Напоці Резолюція, була затверджена як Резолюція З’їзду СУР і зустрінута щиро і з
довірою членами СУР, а її зміст ні в кого не
викликав сумнівів.
Така внутрішня широка згуртованість не
звільнила нас від зовнішніх випробовувань,
дедалі небезпечніших.
Звичайно, ми спостерігаємо за ситуацією і
будемо відповідати найрішучішими правовими
заходами до тих пір, поки подібні ситуації не
будуть розв’язані в інстанції, і таким чином,
щоб не постраждав імідж Союзу.
Нам треба усвідомлювати, що подібні спроби підірвати нашу єдність не випадкові, багато
хто ставить під сумнів нашу національну ідентичність, намагаючись роздробити її через
заснування організацій гуцулів, козаків, підкарпатських рутенців і т.д.
Якщо б ми байдуже спостерігали за вербуванням українців, то могли б стати незначною
етнічною громадою без впливового голосу в
справі здійснення прав, гарантованих Конституцією, прямуючи до втрати нашої ідентичності. Та не слід забувати, що проблема єдності
тісно пов’язана із проблемою внутрішньої
демократії.
Продовжуючи слідувати цілям, визначеним
на VII-му З’їзді і доповненим Надзвичайним з’їздом 2018-го року, полишаючи старі суперечки,
розгортаючи добру співпрацю з усіма філіями,
оцінюючи кожну організацію і кожну людину за
результатами діяльності, а не за симпатіями
чи антипатіями, провід Союзу зумів розвинути
діяльність майже у всіх галузях, дотримуючись
вищевказаних цілей.

Культура

Для кожного етносу культура є одним із
основних чинників, які сприяють збереженню
національної ідентичності, будучи тісно пов’язаною із збереженням і поширенням рідної
мови. З цією метою провід СУР накреслив чіткі
напрямки посилення основного завдання, а саме
захисту прав стосовно вираження і утвердження національної, мовної, культурної та релігійної ідентичності, а також формування національної єдності і свідомості.

за період 2015-2019 рр.

Таким чином, філії Союзу українців Румунії:
Арад, Ботошани, Бухарест, Галац, КарашСеверін, Клуж, Марамуреш, Сату Маре, Сучава,
Тіміш, Тулча, Яси (перелічені в алфавітному
порядку), разом з Організацією української молоді
Румунії та Організацією жінок-українок Румунії,
спільно з комісіями з питань культури та з
питань освіти і науки Союзу українців Румунії
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організувала протягом 2016-2019 рр. 947 культурних подій (2016 р. – 224 культурні подій; 2017
р. – 206 культурних подій; 2018 р. – 259 культурних подій; 2019 р. – 258 культурних подій).
Якщо, наприклад, у 2014 році відбулися 93
культурні заходи, а в 2015 році – 92, можемо
запримітити, що, починаючи з 2016 року, кількість культурних подій зросла більше ніж на
200%, а далі, у 2018 і 2019 роках, на 280%, а це
значить, що їх число збільшилось майже втричі.
Тут треба пригадати такі культурномистецькі заходи, як: фестивалі колядок, починаючи з «Міжнародного фестивалю українських
колядок, обрядів та звичаїв», що проходить у
місті Сігеті на Мараморощині, який дійшов до
26-го випуску, продовжуючи список тими, які
організовуються всіма повітовими філіями
Союзу українців Румунії; заходи, присвячені
українському національному поетові Тарасу
Григоровичу Шевченку, апостолу української
нації, які відзначають у всіх філіях та місцевих
організаціях Союзу українців Румунії, а також у
школах і церквах (варто згадати, що в Сігеті,
Сату Маре, Лугожі, Бухаресті, Тулчі, та в с.
Негостині Сучавського повіту є пам’ятники
Великому Кобзареві); фестивалі української
пісні й танцю, звичаїв і традицій, ремесел і
фестивалі традиційної української кухні; відзначення різних національних свят України та вшанування пам’яті жертв Голодомору; різні змагання для молоді (варто згадати конкурс декламування української поезії, який щорічно проходить у Сігеті і дійшов до 13-го випуску та
конкурс молодих українських талантів, заснований Комісією з питань культури Союзу українців Румунії), повітові та національні олімпіади
з української мови, табори для учнів, студентів
та молоді, різні експедиції, дослідження тощо.
Майже чверть заходів, організованих Союзом
українців Румунії, спрямована на виховання молодих українців і покликана підтримувати всі
форми навчання з викладанням українською

Ukraînsykãc VISNÃK

мовою, починаючи з дошкільного і до вищого
рівня освіти. З цією метою були укладені, в тому
числі, й партнерські угоди із школами та університетами, де вивчається українська мова.
Союз українців Румунії не оминає увагою і
наукові заходи – українські фахівці та дослідники
у багатьох галузях беруть участь у різних конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо
як у Румунії, так і за кордоном. Більше того,
Союз українців Румунії організовує у співпраці з
Сатумарським повітовим музеєм Міжнародний
симпозіум «Румунсько-українські відносини.
Історія та сучасність», який дійшов до 16-го
випуску, а також є співорганізатором з кафедрою слов'янських мов та літератур філологічного факультету Клузького університету
ім. Бабеша-Бойоя багатьох випусків Міжнародного симпозіуму «Слов'янський діалог на
початку ХХІ-го століття». Також, разом із відділенням слов’янської філології факультету іноземних мов Бухарестського університету Союз
організував багато випусків Міжнародного симпозіуму «Румунська славістика та культурний
діалог», а в листопаді 2017 року заклав основи
нової Міжнародної конференції «Українці Румунії.
Історія, сучасність та перспективи».
Великий внесок у розвиток культурної ідентичності українців Румунії має Організація
української молоді Румунії, яка влаштовує багато подій, як флешмоб «День української вишиванки», конкурс краси «Міс вишиванка» (у якому
беруть участь всі повітові організації СУР),
організовує семінари з розвитку особистості
та підприємництва, «Український молодіжний
форум українців Румунії», повітові та національні чемпіонати з міні-футболу, бере участь
у щорічних зборах молоді української діаспори
тощо. Молоді українці неодноразово брали
участь у конкурсах, організованих в Києві відомим заслуженим артистом України Мар’яном
Гаденком, де займали призові місця.
Так само й Організація жінок-українок Румунії
ініціювала багато культурних заходів національного масштабу, як різного роду зустрічі,
обговорення, а також і події, до яких залучені
учні шкіл з викладанням українською мовою, як
«Змагання між групами учнів», «Дитяча усмішка» тощо.
Але зросло не тільки число заходів, а також
підвищився рівень їх якості та число учасників,
яке збільшилось в середньому майже втричі.
Провід Союзу українців Румунії заснував заходи, які мають велике значення для українців
Румунії, а саме:
• у 2016 році відбувся перший випуск Національної наради працівників українського шкільництва Румунії, який цього року дійшов до IV-го
випуску. У цій Нараді беруть участь понад 150
педагогів;
• у 2017 році було започатковано Фестиваль-конкурс «Молоді українські таланти Румунії» зі секціями: «Література» (поезія, проза,
нарис), «Музика та драматургія», «Живопис»,
який щорічно залучає понад 100 українських
учнів та студентів і цього року дійшов до третього випуску;
• У 2017 році пройшов перший випуск Міжнародної конференції «Українці Румунії. Історія,
сучасність та перспективи», яка також дійшла
до третього випуску і в якій беруть участь
понад 80 українських науковців з Румунії, України,
Угорщини, Словаччини, Росії та Молдови;
• цього рр. був заснований Національний
фестиваль українських релігійних пісень «Покрий
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нас чесним Твоїм покровом, Пречиста Богоматір». У першому його випуску взяли участь понад
80 професійних та самодіяльних артистів.
Також варто згадати заснування бібліотеки
Союзу українців Румунії ім. Степана Ткачука,
відкриття якої відбулося в листопаді 2017 року.
Однак, найвагоміша подія українців Румунії
за весь час існування Союзу українців Румунії
відбулася в листопаді 2018 року, коли на законодавчу пропозицію депутата від Союзу українців Румунії Миколи-Мирослава Петрецького 9
листопада було проголошене Днем української
мови. Це рішення було прийняте Сенатом 25
квітня 2018 року, а Палатою депутатів – 4
липня 2018 року. Таким чином, починаючи з 9
листопада 2018 року, День української мови був
встановлений Законом № 213/2018. Урочистості пройшли в Бухаресті і повітах, де компактно проживають українці.

за період 2015-2019 рр.

5. Організування та співфінансування Національної олімпіади з рідної української мови та
літератури, Національного конкурсу «Історія і
традицій українців Румунії», Конкурсу декламування української поезії, інших освітніх конкурсів
та заходів, присвячених українській мові та
літературі, історії та міжкультурному діалогу,
а також нагородження учасників. Цього року
учні, учасники Національної олімпіади з рідної
української мови та літератури і Конкурсу декламування української поезії, крім призів, які
отримують щорічно, були нагороджені відпочинком на туристичному курорті на березі Чорного
моря в Україні (усі кошти забезпечив СУР);
6. Прийняття позиції відносно положень
Закону Міністерства національного виховання
Румунії № 4165 від 24 липня 2018 року, щодо
оплати/неоплати годин, пов’язаних з дисциплі-

Навчання
українською мовою

Щодо створення відповідних умов для підтримки освіти українською мовою та вивчення
української мови, спільно з Міністерством
національного виховання Румунії через Дирекцію меншин та повітові шкільні інспекторати,
а також з Департаментом міжетнічних відносин, Союз українців Румунії на чолі з депутатом
та головою СУР Миколою-Мирославом Петрецьким, через Комісію з питань освіти та науки
відіграє надзвичайно важливу роль у спрямовуванні всіх зусиль на підтримку та розвиток
освіти та збереження культури й традицій.
Ініціатива та участь Союзу українців Румунії
реалізувалася зусиллями цілеспрямованої, добре керованої співпраці з метою створення
стратегії та правильного, укріплюючого іміджу
для всієї нашої громади тут, у багатому ансамблі країни, в якій живемо, привела за останні
чотири роки до визначних результатів, серед
яких згадаємо найважливіші:
1. Створення нових класів та груп, в яких
навчання ведеться українською рідною мовою
або вивчається українська рідна мова, згідно зі
Ст. 32, п. (3) Конституції Румунії;
2. Розроблення, друк та розповсюдження
навчальних посібників з української мови, затверджених Міністерством національного
виховання Румунії, для I-V класів, а також робочого зошита для учнів першого класу;
3. Подання проектів шкільних підручників
для 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та 6-го класів, затверджених та фінансованих Міністерством
національного виховання Румунії, доставлених
Видавництвом «Дидактика та педагогіка» та
розповсуджених по школах;
4. Вдосконалення вчителів шкіл, в яких
навчання ведеться рідною українською мовою
та вчителів української мови шляхом організації Національних нарад працівників українського
шкільництва Румунії у партнерстві з вищими
навчальними закладами Румунії, в яких щорічно
беруть участь понад 100 педагогів, які викладають українську мову, викладачі університетів, шкільні інспектори, директори шкіл з повітів Арад, Ботошани, Караш Северін, Марамуреш, Сату Маре, Сучава, Тіміш, Тулча та з
Бухареста, представники Посольства України
в Румунії, Міністерства освіти України, Міністерства національного виховання Румунії,
Департаменту міжетнічних відносин, Союзу
українців Румунії та інші;
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нами у кадрових планах для навчання мовами
національних меншин, початковий рівень: спілкування румунською мовою та румунська мова
та література, в результаті чого повернулися
до положень попереднього Закону;
7. Ряд зустрічей у Міністерстві національного виховання Румунії, під час яких проводилися розмови як з міністром національної освіти,
так і з державними секретарями та генеральними директорами Міністерства національного виховання Румунії, в рамках яких були розглянуті різні теми, пов'язані з проблемами освіти для української меншини в Румунії;
8. Проведення робочих візитів в повітах
Арад, Караш Северін, Марамуреш, Сучава, Тіміш
і Тулча, під час яких проводилися зустрічі з представниками місцевої державної адміністрації та
представниками української меншини, директорами шкіл, вчителями, шкільними інспекторами
та батьками, завданнями яких було обговорення, аналіз та вирішення проблем, з якими стикаються українці у вищезгаданих повітах (особливо стосовно освіти, адміністрації, транспорту, охорони здоров’я, інфраструктури, комунальних послуг та інші). Ці візити закінчилися
конкретними результатами:
– розповсюдження навчальних посібників з
української мови, затверджених Міністерством
національного виховання Румунії, для I-V класів,
у повітах Арад, Караш Северін, Марамуреш,
Сучава, Тіміш і Тулча;
– вирішення проблем, пов’язаних з неправильним тлумаченням Закону про освіту та
діючого законодавства, яке призвело до невиділення коштів на учня за стандартом для меншин та недотримання кадрового плану для
меншин у повіті Тулча;
– вирішення проблем, пов'язаних з недотриманням кадрового плану для меншин у деяких
школах повіту Сучава;
– вирішення проблем, пов’язаних з функціонуванням класу з викладанням українською
мовою у Національному коледжі ім. Юлії Хашдеу
в м. Лугожі повіту Тіміш;

– вирішення проблем, пов’язаних із створенням двох нових груп з викладанням української
мови в м. Решіца, повіт Караш Северін.

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність Союзу українців Румунії, яка здійснюється через Комісію з питань
преси, мас-медіа і книгодрукування, багата й
різноманітна. По-перше, слід підкреслити, що
під егідою Союзу українців Румунії щомісяця
виходять шість газет і журналів (до 2019 р. їх
було п’ять): «Вільне слово», «Український вісник», «Curierul ucrainean», «Наш голос», «Ecouri
ucrainenе» та «Дзвоник». Протягом цілого року
друкуються понад 35.000 примірників вищезгаданих видань. Їхня тематика різноманітна,
загалом спрямована на відродження національної свідомості.
Особливу увагу ці видання приділяють життю українців Румунії, діяльності СУРу й нашого
депутата в Румунському Парламенті, а також
питанням, пов’язаним зі школою, роллю сім'ї у
збереженні культурних традицій і розвитком
рідної мови. Також вони зберігають зв'язок з
історичною батьківщиною – Україною, беруть
участь в обговореннях і подіях, що відбуваються
в місцевостях Румунії, де проживають українці.
В останні роки до редакцій нашої періодики
були прийняті нові кореспонденти: Христина
Штірбец, Клавдія Семчук, Ярослава Штеляк та
Ірина Бевка. Також, протягом року кожне ви дання має десятки дописувачів з усієї країни та
із чотирьох основних регіонів країни, де компактно проживає українське населення (Мараморощина, Буковина, Банати і Добруджа), з
румунських міст, де проживає менша кількість
українців (Сату-Маре, Клуж-Напока, Яси,
Бухарест, Галац). До них прилучилися румунські
письменники та критики.
Також на сторінках сурівських журналів друкуються українські письменники і науковці з
України та діаспори.
Останніми роками Союз українців Румунії
подвоїв число адресатів, яким розсилається
періодика СУР, розраховуючи, що на початку
наступного року їх число потроїться.
Поряд з пресою, інша галузь, добре представлена в рамках Видавничої комісії, – це книгодрукування. Щорічно за фінансовою підтримкою Союзу українців Румунії з'являється приблизно 12 томів (між 2016 – 2019 рр. було надруковано 45 томів та 6 посібників з української
мови та літератури для I-VІ-их класів).
Їхня тематика охоплює літературу (прозу,
драматургію, поезію, переклади), монографії
українських поселень Румунії, наукові книги (з
етнографії, мовознавства й літературної критики), публіцистика, книги для дітей.
Треба відмітити, що урізноманітнилася і
тематика праць українських науковців Румунії,
наприклад, долучивши теми з історії українців
та українських говірок Румунії; топонімію та
антропонімію українців Румунії; проблеми екології. Були опубліковані доповіді, представлені
на різних міжнародних наукових конференціях,
організованих Союзом українців Румунії (збірники: «Румунсько-українські відносини. Історія та
сучасність»; «Діалог славістів на початку ХХІго століття»; «Зошити Міжнародної конференції «Українці Румунії – історія, сучасність та
перспективи».
Протягом цього періоду відбулося велике
число презентацій книг під час заходів, які орга-
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нізовує Союз українців Румунії, чи тих, де
виступає співорганізатором.
Треба відмітити, що протягом 2018 р. за
фінансовою підтримкою Союзу українців Румунії
були надруковані шість посібників з української
мови та літератури для I-VІ-их класів. Ці підручники затверджені Міністерством національного виховання Румунії.
Завдяки піклуванню Комісії з питань преси,
мас-медіа і книговидання, Комісії з питань
культури та голови СУРу Миколи Мирослава
Петрецького, 24-25 липня ц.р. у Бухаресті
вперше відбулася Національна конференція
«Періодика Союзу українців Румунії», до участі
у якій були залучені: редактори наших газет і
журналів, кореспонденти, письменники, публіцисти, представники дипломатичної установи
України в Румунії та співпрацівники з України.

за період 2015-2019 рр.

акціям молодь змогла надати допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім’ям та залучити місцеві органи управління, церкву та різні
установи для надання допомоги.
В останні роки Союз українців Румунії приділяв і приділяє велику підтримку Молодіжній
організації СУР, розвиваючи спільні проекти та
організовуючи заходи, які були включені у план
заходів СУР та план заходів Організації української молоді Румунії.
Союз Українців Румунії намагається забезпечити духовні і культурні потреби молоді,
рівні можливості для розкриття творчого, професійного, інтелектуального потенціалу молоді, набуття молоддю соціального досвіду, формування вміння жити в громадянському суспіль-

Українська церква

З листопада 2015 до цього часу в рамки
плану культурних заходів Союзу українців
Румунії були включені культурні події, організовані у партнерстві з українськими церквами
Румунії, було укладено 30 партнерських угод в
майже усіх населених пунктах, де служиться
українською мовою, у повітах Караш-Северін,
Марамуреш, Сучава, Тіміш. Метою цих заходів
є збереження національної, мовної, культурної
та релігійної ідентичності нашого етносу.
Серед них можемо пригадати такі заходи, як:
«Українські релігійні пісні – Свято Української
православної церкви», «Зустріч православної
молоді з усього світу», «Концерти української
релігійної музики», «Релігійна ідентичність українців», «Православна духовність українців» і т.д.

Українська молодь

У рамках СУР діє Організація української
молоді Румунії, яка захищає права, гідність і
спільні інтереси молоді, що належить до української меншини, співпрацює з подібними організаціями Румунії та закордоння, беручи участь у
міжнародних та національних проектах, у різноманітних заходах, організувуваних у всьому
світі; звертається за допомогою до благодійних організацій і пропонує гуманітарну допомогу особам української громади, які знаходяться
у скрутному матеріальному становищі, в
залежності від можливостей; підтримує розвиток культури і освіти українською мовою;
заохочує молодь до участі у заходах СУР.
Бере участь у заходах, організованих Світовим Конґресом Українців, у Форумах української
молоді з діаспори, де представники української
молоді мають можливість взяти участь у тренінгах, семінарах, зустрічах та екскурсіях
(Тернопіль і Київ).
У сфері культури діяльність Організації
української молоді є досить доброю. Йдеться
про участь у різних міжнародних та національних фестивалях, концертах, участь у всіх заходах, які організовують філії СУР: Міжнародний
фестиваль колядок та зимових обрядів українців Румунії, День української пісні й танцю,
Співжиття, Буковинські зустрічі, Дні Шевченка,
Свято Дельти, Фестиваль сердець, різні літні
табори, конференції та симпозіуми.
У соціальній сфері в Сучавському, Сатумар ському, Тулчанському повітах упродовж останніх років волонтерська діяльність ОУМР почала
розгортатися краще. Завдяки благодійним

Має слово Eвген Чолій

стві, підтримку сімей, конкурентноздатність
на ринку праці, якісну освіту, формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій, патріотизму, національної і громадської свідомості
серед молоді, які могли б забезпечити безперервненість розвитку організації, базуючись на
державних і національних цінностях.

Діяльність жінок-українок
Pумунії

Головною метою Організації жінок-українок
Румунії (ОЖУР), що діє у складі СУР, є проявлення етнічної, мовної, культурної та релігійної
ідентичності жінок, які належать до української
меншини Румунії, та формування національної
свідомості.
Для здійснення цієї мети перед ОЖУР стоять наступні завдання: захищати права, гідність, спільні інтереси жінок-українок, співпрацювати з жіночими організаціями Румунії,
України та інших країн, проводити заходи гуманітарної допомоги, підтримувати розвиток
культури й освіти на рідній українській мові,
зберігати звичаї, традиції, обряди, народне
мистецтво, фольклор, брати активну участь
у виборчих кампаніях СУР-у, захищати інтереси української громади Румунії.
Наші жінки у повітах, де живуть українці:
Марамуреш, Сучава, Тіміш, Ботошани, Арад,
Караш-Северін, Сату Маре, Тулча, Клуж, Галац,
Яси, у Бухаресті беруть активну участь у всіх
заходах, організованих СУРом та ОЖУР: культурно мистецьких подіях, у заходах спрямованих на збереження українських традицій і звичаїв, народної ноші і кулінарного мистецтва.
У всіх перечислених повітах діють вокальні
групи, танцювальні ансамблі, хори, театральні
гуртки, керовані талановитими жінками, організовуються фестивалі, виставки, симпозіуми,
круглі столи, дні української культури, літературні вечори. Треба відмітити, що українські
жінки займаються благодійністю, особливо у
період християнських свят, допомагають
ближнім, які знаходяться у скрутному станови-

Ukraînsykãc VISNÃK

щі: сиротам, багатодітним родинам, безпомічним людям старшого віку, хворим, підтримує
жінок у випадках сімейного насильства.
Великий внесок мають жінки українки у вихованні дітей, головно, що стосується вивчення
української мови, доказом чого служать добрі
результати, здобуті учнями на Олімпіаді з
української мови та літератури, на Конкурсі
декламування української поезії та на інших конкурсах. Число українських жінок, які викладають
рідну мову, значно перевищує число чоловіків.
До всіх заходів залучається українська
молодь, щоб ознайомити її з традиціями і звичаями, з українським фольклором, щоб вони у
свою чергу поширювали і передавали їх наступним поколінням.
Українські жінки Румунії посідають керівні та
адміністративні посади як на центральному,
так і на повітовому та місцевому рівнях, займаються літературною діяльністю, сприяють
зміцненню румунсько-українських відносин.
Багато ще можна сказати про діяльність
жінок-українок та про заходи організовані ними.
На щастя, маємо наших жінок-кореспондентів,
які пишуть про ці події у часописах, що видаються
СУРом, та на сайті й сторінці Фейсбук СУРу.

Діяльність Союзу в
соціальній галузі та в
питаннях сім’ї і жінок

Діяльність Союзу в соціальній галузі та в
питаннях сім’ї і жінок дуже багата, мета якої в
основному це:
– проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької роботи;
– виявлення та аналіз соціальних, сімейних та
жіночих проблем, які виникають у філіях СУР;
– обговорення та пропозиції щодо вирішення
цих питань;
– підготовка та організація різноманітних
заходів для різних соціальних категорій;
– залучення особистостей, чоловіків і жінок,
які працюють у різних галузях: політичній, культурній, медичній, освітній, у галузі засобів
масової інформації, для підтримки заходів і проектів, зосереджених на сім'ї та дітях, у галузі
соціальних питань, прав жінок та ін;
– організація різних подій для жінок, дітей,
людей похилого віку;
– сприяння висвітленню в ЗМІ інформації
стану реалізації різних подій, які відбувалися,
розміщення відповідних матеріалів на сторінках періодики СУР;
– запровадження єдиного обліку багатодітних сімей та сімей, що опинилися в складних
життєвих обставинах, шляхом ведення відповідної бази даних;
– організація та проведення благодійних
акцій, свят для дітей-сиріт, дітей з вадами
здоров’я, дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
– звертання по допомогу до органів місцевої
адміністрації та благодійних організацій і, в
залежності від наявних можливостей, пошук
та надання гуманітарної допомоги малозабезпеченим жінкам та дітям української громади.
Упродовж останніх років у Сучавському повіті жінки із СУР допомогають студентам, учителям та іншим малозабезпеченим особам з
сіл Босанчі, Плопень, Лункушоара та Преліпка
та вдовам із села Поляни Марамуреського та
Сучавського повітів.

(Продовження нa 6 cтop.)

5

Звіт
ДіЯЛЬНОСті СОЮЗУ УКРАЇНЦів РУМУНіЇ
(Продовження з 5 cтop.)

за період 2015-2019 рр.

• видання, друк і розповсюдження книжок, періодичних
видань, а також шкільних підручників;
У Сатумарській філії жінки комісії звертали•
організація/участь
у культурних, наукових,
ся до органів місцевої адміністрації та успішних
виховних,
спортивних
заходах, симпозіумах,
підприємців за допомогою, старалися, в залежобмінах
досвідом,
таборах,
курсах підготовності від наявних можливостей, знайти і надаки/удосконалення,
поїздок
по
країні
і за кордон з
ти гуманітарну допомогу малозабезпеченим
метою
збору
документації
та
досліджень
у
жінкам та дітям української громади сіл Мікула,
сферах
захисту
і
збереження
національної,
мовПиулян та ін.
Інша ініціатива, до якої приєдналися наші ної і культурної ідентичності та оперативного
жінки – залучення до співпраці з різними НУО менеджменту;
• інвестиції в рухоме і нерухоме майно,
для проведення благодійних акцій, внаслідок
необхідні
для розгортання діяльності організачого зібрані кошти пішли на допомогу багатоцій
і
громад;
дітній сім'ї із села Мікула, де мати онкохвора.
• юридична допомога, нотаріальні оплати,
Інша ініціатива, яка проводиться комісією –
юридична
та позасудова експертиза, аудит.
отримання пожертв і спонсорства для украПріоритетним
пунктом в робочому плані
їнських малозабезпечених сімей.
СУР
було
забезпечення
філій Союзу українців
У Тулчанській філії жінки СУР разом з ЧерРумунії
ІТ-обладнанням,
традиційними
українсьвоним Хрестом ініціювали акції допомоги для
кими
костюмами
та
музичними
інструментабідних сімей та дітей. Іншим прикладом є подія, яка відбувалася у всіх селах Тулчі – «Ме - ми. На даний момент всі ансамблі Союзу мають
костюми, чи вони в процесі виготовлення, а
дичний караван», де члени СУР допомагали у проведенні медичного обстеження українців, які в останні 20 років
не мали доступу до медичних послуг.
Інші акції, які проводилися у Тулчі,
Сату Маре, філіях СУР – це вирішення
таких проблем, як транспорт для хворих осіб, складання петицій для вирішення різних питань: пенсії, податки,
соціальні питання та ін.
Також СУР старався допомагати
дітям сімей, які воювали у зоні АТО.
Таким чином, у червні 2018 року СУР
приймав і фінансував проживання і харчування 25 дітей, а у липні 2018 року ще 25
дітей, які відпочивали у селі Кривий Марамороського повіту.
На засіданні Комісії, яке відбулося 17-19. 02.
2017 року у Сату Маре, були обговорені та проаналізовані різні соціальні проблеми, з якими
стикаються українці, та способи допомоги
сім’ям і українським дітям. Тут визначили подальшу роботу, яку має проводити керівництво СУР разом з Комісією з соціальних питань і
сім'ї. Вони повинні організовувати благодійні
заходи для допомоги військовим, які воювали
на Східному фронті України, налагоджувати
партнерські відносини з бізнесменами українського походження і не тільки для отримання
пожертв і спонсорства для українських малозабезпечених сімей.
У багатьох селах Румунії, де проживають
українці, є багато багатодітних сімей, діти з
яких покинули школу через значні фінансові
труднощі своїх батьків. Тому нашим завданням
є виявлення цих проблем і надання допомоги
тим родинам, які виховують дітей. Їм неодмінно треба допомагати, бо даруючи, ми отримуємо у відповідь ще більше.

Адміністративно-фінансова
діяльність

Внаслідок правильного керування фондами,
отриманими із державного бюджету, Союз
українців Румунії отримав, у порівнянні з 2015
роком, збільшення на 30% бюджету, який був
використаний на:
• матеріальні витрати на діяльність осередків організацій і їх відділень/філій, культурних та громадських центрів, на утримання і
ремонтні роботи нерухомості, для забезпечення їх охорони і безпеки, а також пов’язані з ними
витрати на експертизу та аудит;
• витрати на персонал та пов'язані з цим
витрати, які виникають із застосування трудового законодавства;

6

декотрі мають навіть по 2-3 набори костюмів.
Всі ці зусилля привели до збільшення числа
художніх гуртків, зростання кількості їх членів
і якості.
Примноження культурних заходів і зростання
авторитету Союзу українців Румунії, привели до
того, що кількість членів у деяких філіях зросла
на понад 50%, а щоб забезпечити умови для їх
діяльності, Союз українців Румунії відкрив 11
нових осередків у Караормані, Крішані, Сфинту
Георге, Теліці, Финтині Маре, Суліні – в повіті
Тулча, в Палтініші і Решіці – в повіті Караш
Северін, у Тирна Маре в повіті Сату Маре, в
Репеді і Верхній Роні – в повіті Марамуреш.
Разом з тим Союз знаходиться в процесі
отримання/купівлі ще 8 приміщень у Балківцях,
Палтіну і Негостині – в повіті Сучава, в Реметах,
Рускові і в Лузі на Тисі – в повіті Марамуреш, у
Пардіні повіту Тулча і в Клуж-Напоці повіту Клуж.
Були відновлені приміщення в Галацах, Бухаресті, Карансебеші, Микулі, Тімішорі, із власних
фондів був обладнаний садочок з навчанням
українською мовою в рамках ліцею ім. Тараса
Шевченка в Сігеті Мармацієй, а з 2020 року в
партнерстві з Посольством України в Бухаресті, теж із власних фондів, СУР обладнає школу
з викладанням українською мовою.
Про прозорість рішень Союзу свідчать
щомісячні публікації відомостей про засідання
його керівник органів, а також про заходи СУР.
Провід Союзу організовував засідання в усіх
філіях СУР, після завершення яких зустрічався з
членами повітових комітетів, щоб обговорити
проблеми, з якими вони стикаються.
Усі рішення проводу СУР як на центральному, так і на повітових рівнях, обговорювалися
на засіданнях Ради, Президії і комітетів СУР.
Кожного семестру в рамках засідань обговорювалися проблеми, з якими стикається навчання українською мовою, а кожного місяця –
фінансовий стан, діяльність депутата, організаційні проблеми і т.д.

Двосторонні відносини

Для організації, що представляє певну громаду, відносини з центральною адміністрацією
та міжнародними органами є дуже важливими.
Таким чином, з метою покращення своїх
зв’язків Союз українців Румунії уклав угоди про
співпрацю з Посольством України в Бухаресті,
Міністерством національного виховання, повітовими радами, меріями, з Українською Православною Церквою, Українською Греко-католицькою Церквою, шкільними інспекторатами,
з університетом ім. Бабеша Бойоя, Бухарест ським університетом, із Всесвітньою службою
радіо Румунія, РТБ, Івано-Франківською обласною держадміністрацією, Верховинською районною держадміністрацією, організувавши з
ними понад 150 культурних заходів.
Разом з тим, провід Союзу українців Румунії
брав участь у річних зборах Світового Конґресу
Українців.
Завдяки успішній співпраці, відбулася велика кількість культурних і виховних обмінів, а в листопаді 2016 року,
завдяки підтримці пана Ярослава Скуматчука, у центрі Сігету Мармацієй
відбулося відкриття погруддя Тараса
Шевченка. На цьому заході зібралися
українці з Румунії, Франції, Угорщини,
України, були присутні і міністри закордонних справ Румунії та України представники СКУ, УВКР, ЕКУ, Уряду, Пові тової ради, держадміністрацій ІваноФранківської та Закарпатської областей.
У 2018 році, теж за ініціативою Союзу українців Румунії, в осередку Марамороської філії СУР
була організована зустріч з мерами марамороських сіл із мажоритарним українським населенням і мерами сіл сусіднього Верховинського
району. На зустрічі також були присутні представники Парламенту Румунії і Верховної Ради
України, представники повітових рад, директори шкіл і т.д. Внаслідок цієї робочої зустрічі,
мерії сусідніх сіл підписали угоди про співробітництво у транскордонній, виховній, адміністративній і культурній галузях.
СОЮЗ УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ з гідністю і
послідовністю слідує до своїх цілей, заради яких
був створений, між якими і та, щоб служити
мостом для доброго розуміння між двома країнами, Румунією та Україною.
У цьому контексті СУР не міг залишатися
байдужим до певних непорозумінь, які тимчасово виникали між двома державами у цьому географічному регіоні. Офіційна і незмінна точка
зору нашого Союзу була така, що недобре для
держав цього регіону, включаючи Румунію та
Україну, бути причетними до застосування
шкідливих практик стосовно прав людини, а,
навпаки, вони повинні залишатися послідовними, беручи за зразок європейські принципи.
Нам не можна забувати, що СУР – не будьяка організація. Ми всі несемо відповідальність
за збереження національно-культурної ідентичності українців Румунії. Маємо священну відповідальність перед предками і перед нащадками
зберегти і передати далі цю ідентичність.
Маємо обов’язок фактичного виконання специфічних прав, закріплених Конституцією Румунії.
Це відповідальність і обов’язок найвищого
рівня. Ми не можемо залишити їх за лаштунками прихованих порозумінь, не можемо ділити їх
за столом окремих особистих інтересів, не
можемо їх зраджувати.
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іЗ ЗвітУ
ДіЯЛЬНОСті ДЕПУтАтА ПАРЛАМЕНтУ РУМУНіЇ віД
СОЮЗУ УКРАЇНЦів РУМУНіЇ МИКОЛИ МИРОСЛАвА ПЕтРЕЦЬКОГО
за період 21 грудня 2016 - 26 жовтня 2019

Початок моєї діяльності як представника
української меншини не був ні легким, ані
позбавленим несподіванок, головно через дискредитаційну кампанію колишнього депутата,
який «представляв» українську меншину, що
змусило мене таки з першого дня давати
необхідні роз’яснення, беручи на себе справжню
кампанію по очищенню іміджу Союзу українців
Румунії.
З моменту представлення на засіданні
Виконавчої президії СУР ситуації, яка склалася в
Парламентській групі національних меншин,
коли ми затвердили відповідні заходи щодо відновлення правильного іміджу української етнічної спільноти серед депутатів, менше ніж за
місяць і керівництво, і члени Парламентської
групи продемонстрували, що принципово переглянули своє упереджене ставлення.
Внаслідок такої позиції у відносинах з колегами Парламентська група національних меншин
рекомендувала мене на посаду секретаря
Комісії з питань культури, навчання і мас-медіа
Палати депутатів.
Таким чином, було поновлено звичай наділяти представника української меншини більш
достойною посадою, ніж місцем простого члена
парламентської комісії (як під час парламентського скликання 2012-2016 рр.), в одній із найбільш трудомістких і впливових постійних парламентських комісій.
У той же час Парламентська група національних меншин Палати депутатів призначила мене
своїм представником у Раді керуючих Румун ської групи у Міжпарламентському союзі (РГМС)
на весь період скликання. Установчі збори цього
важливого органу парламентської дипломатії
підтвердили кооптацію моєї кандидатури, оцінивши, таким чином, плідний внесок нашого
Союзу як у розвиток двосторонніх відносин між
Румунією та Україною, так і в згуртованість всієї
української діаспори, на яких я зізнався колегам
з РГМС, що діяльність в Раді керуючих розширить наш кругозір та збагатить досвід встановлення добрих відносин між країнами та народами, в тому числі й у діяльності Союзу українців
Румунії з численними турботами і подіями в цій
галузі.
Іншими словами, через національні обсяги
електорального простору нам треба було розв’язувати найрізноманітніші проблеми.
Констатувавши, що багато проблем, з якими
стикаються етнічні українці, не були вирішені протягом багатьох років, я накреслив чіткі напрямки,
за допомогою яких ми можемо їх вирішити,
покращуючи імідж Союзу українців Румунії на
національному та міжнародному рівнях і, в той
же час, дотримуючись максимальної прозорості у
моїй роботі, представляючи щомісячні звіти про
діяльність як на засіданнях Ради, чи Президії, так
і в періодиці СУР та в місцевій пресі.
За таких умов я був змушений розпочати кампанію під назвою «Пізнавай! Підтримуй! Вирі шуй!», – це довготривала акція, яка охоплює де кілька галузей, таких як навчання українською
мовою, релігія, забезпечення відповідного та
об'єктивного відображення життя і турбот національних меншин на телеекранах та в радіоефірах, взаємодія з місцевими державними органами, законодавчі процеси, політичні заяви, двосторонні відносини.
Все це вимагає постійної документації на місцях в усіх повітах з українським населенням,
обговорень з відповідальними повітовими та місцевими посадовими особами, інвентаризація

основних проблем, які можна розв’язати парламентськими засобами, та їх моніторингу до остаточного вирішення, поступово переміщуючи
ядро заходів від центральних до територіальних
установ, і в таких обставинах відбулися плідні
робочі зустріч у повітах, де проживають етнічні
українці, під час яких обговорювались не лише

інфраструктурні проекти, які мали фінансуватися, а й фінансування культурних заходів етнічних
українців на повітовому рівні.
Стосовно іншої теми була підкреслена, зокрема, необхідність обміну досвідом між меріями
України та повітами, де проживають етнічні українці. Також було розглянуто спільні проекти
Союзу українців Румунії та повітових рад щодо
відновлення освітньої, комунальної та дорожньої інфраструктури.
На місцях вищезгадана робота, природно, розпочалася в повітах, у яких проблеми були найгострішими, де ми мали зустрічі з головами повітових рад, префектами, керівництвом загальноосвітніх шкільних інспекторатів, інспекторами по
спеціальностях, заступниками інспекторів, з
мерами, а також директорами ліцеїв та шкіл.
На основі цих дискусій я накреслив коротко-,
середньо- та довгострокову робочі програми
залежно від складності кожної проблеми, стадії
вирішення та організаційних, технічних і фінансових можливостей.
Васлідок таких дій постійного характеру, в
супроводі голів філій СУР та місцевих радників
СУР, ми завершили на місцях аналіз цілей розвитку українських громад, щоб підтримати їх за
допомогою легальних парламентських засобів.
Встановивши етапи заходів, які можна вжити,
я дійшов висновку, що більша терміновість
пов'язана з освітою українською мовою.

Проблеми місцевих громад

Починаючи з кінця кожного року, перші тижні
парламентських сесій можна справедливо назвати періодом бюджетної кризи. Розбіжності на
цю тему між основними державними установами
надмірно мобілізують енергію політичного класу.
Таким чином, я зробив усе, що було в моїх силах, щоб не розпалювати спірності збіжності, а
сприяти поверненню до нормальності за рахунок
врівноваженої дискусії та позиції, тому що повіти, міста, комуни чекали виконання державного
бюджету, і будь-яка затримка, незалежно від контексту, була спричинена бажанням оправдати
очікування населення, підтримуючи внесення
поправок, спрямованих на збільшення бюджетів
населених пунктів із українським населенням.
Досить критична ситуація шкодила проектам
розвитку сільських громад. З одного боку, комуна
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гостро потребувала модернізації, з іншого –
документація, подана до відповідного міністерства, була заблокована через перевищення певної
норми фінансування. Зважаючи на труднощі
вирішення такої ситуації, я намагався об'єднати
свої зусилля з іншим парламентарієм, який
заявив про свою стурбованість проблемою такого населеного пункту і навіть визначив деякі
шляхи вирішень. На щастя, мене не задовільнили гарячі запевнення колеги із Сенату, я виявив,
що ці обіцянки не мають ніяких фактичних підстав.
Переконаний, що населені пункти з мажоритарним українським населенням мають отримати реальну підтримку не лише у формі намірів,
ми послідовно провели робочі зустрічі з головами повітових рад, під час яких були визначені
шляхи отримання підтримки для запуску поданих меріями проектів.
Із постійною проблемою, пов’язаною з місцевим громадським транспортом, звернулися
через повітові організації Тіміш та Арад мешканці сіл Реметя Міка і Зебрань. Щоб привернути до
неї увагу в більшій мірі, ніж як до місцевої проблеми, я зареєстрував нове звернення у контексті уже вжитих заходів.
Етнічні українці повідомили про подібні проблеми, такі ж труднощі виникають у північній
частині країни, в історичному Марамуреші (де
проживає багато етнічних українців), рух по важливій залізничній лінії, що з'єднує цю територію
із рештою країни, відбувається з перешкодами. У
цій зоні не існує інших засобів громадського
транспорту, хоч учні і дорослі із сіл Бістра,
Петрова, Леордіна, Нижній Вішеу, Рускова,
Репедя, Поляни, Борша, Мойсей, Луг над Тисою
змушені щоденно добиратися до навчальних
закладів і до місця праці, подеколи на відстані
майже 60 км. Отже, я офіційно звернувся до
нового міністра транспорту Александра Резвана
Кука, внаслідок чого ситуація була виправлена.
Відповідно до положень пункту 2 статті 197
Регламенту Палати депутатів, я письмово звернувся до пана Євгена Орландо Теодоровіча,
міністра фінансів, стосовно збалансування місцевих бюджетів комун з більшістю українського
населення та повернення безпідставно вилучених коштів, з тим, щоб забезпечити правильне та
однакове функціонування у порівнянні з іншими
населеними пунктами. Отримана відповідь
запевняє нас, що весь надлишок адміністративно-територіальних одиниць, зареєстрований
станом на 31 грудня 2017 року, більше не буде
враховуватися, а лише та частина надлишків,
яка не має спеціального призначення, крім коштів, призначених для реалізації проектів, які
отримують безвідплатне фінансування із зовнішніх фондів і кошти із Фонду термінового втручання через рішення Уряду.
Бурі, які все частіше бушують, збільшили
об’єм лісовалів. Однак у багатьох жителів гірських районів (де проживає більшість українців
Румунії) бракувало дров. Так було і в комуні
Ремети Марамуреського повіту. Товариство з
обмеженою відповідальністю, яке стало контрактним партнером мерії, затримує заготівлю
деревини, тоді як минулої зими мешканці села та
садочки, школи й осередки інших закладів та
установ страждали від холоду.
Серед місцевих нагальних проблем, надто
терміновою і драматичною виявилася ситуація з
постачанням дров у комуні Репедя Марамуресь кого повіту. Хоча проблема, про яку йдеться,
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окреслена як така, що має більш глибокі причини
та важкі шляхи вирішення, беручи до уваги зловживання під час реституції прав власності, я зрозумів, що мені слід звернутися до міністра лісового та водного господарств, до пані Дойни
Пане, щоб були терміново вжиті заходи, відповідно до драматичності ситуації.
Узгодивши ці конкретні випадки із проблемами на національному рівні, я надіслав міністрові
лісового та водного господарств Іоану Денешу
енергійне звернення, яке привело до вирішення
проблем у згаданих зонах.
Повертаючись до проблем транспорту, я
звернувся прямо до Прем’єр-міністра, – тоді цю
посаду займав Міхай Тудосе, – із презентацією
на тему труднощів пересування у прикордонних
зонах, населених також українцями. Відставка
Уряду Тудосе залишила цю проблему і невирішеному стані, через що я згадав про неї в контексті вимог, висловлених новому прем'єру.
Вирішивши не залишати ці речі під виборчий
ажіотаж, я оцінив, що добре було б відновити
звернення одразу після вступу у свої повноваження нового уряду, відзначивши, що інтерпеляція, – як передбачено правилами парламенту, –
вирішуючи це питання на широкому горизонті
внутрішньої політики, збільшує шанси вирішення
конкретних проблем, таких як транспорт в прикордонних зонах.
Також я зробив запит щодо тарифів на річковий транспорт для місцевих жителів, відповідно,
подавши особистий звіт прем'єр-міністру під час
зустрічі в Уряді.
Після повідомлення від жителя Долини
Рускови щодо загрозливої перспективи закриття
відділення легеневих захворювань місцевої
лікарні та диспансеру тієї ж спеціальності, я із
трибуни Палати депутатів звернувся за роз’ясненнями до міністра охорони здоров’я Флоріана
Бодога з проханням відповісти письмово та усно.
Після цього кроку туберкульозна лікарня у місті
Вішеул де Сус не була закрита.
З таким же наміром зобов’язати членів нового
уряду до відповідальності за прояви бюрократичного, недбайливого стилю роботи я підняв
питання стосовно проблеми, про яку повідомив
мене мер муніципію Сігету Мармацієй Флорентін
Васіле Скублі щодо блокування фінансування
проекту ремонту приміщення Педагогічного
ліцею ім. Тараса Шевченка. Тому я обрав такий
спосіб – звернувся до пана Паула Стенеску не
лише як до міністра регіонального розвитку та
державного управління, але, в першу чергу, як
до віце-прем'єр-міністра, і такий підхід увінчався
успіхом, було здобуте право на відхилення від
норм витрат.
Відомо, що багато молодих українців обирають кар’єру поліцейського, бажаючи після
закінчення навчання працювати в населених
пунктах, з яких вони походять, але ці їх бажання
не враховуються під час розподілу робочих
місць. Їх намір співпадає з правом українців із
переважною більшістю в певних населених пунктах і вимогами правопорядку, і я оцінив як неприродну ситуацію, що при розподілі випускників
поліцейських шкіл не враховується критерій рідної місцевості.
В результаті, я звернувся до міністра внутрішніх справ Кармен Данієли Дан, яка у детальній
відповіді представила мені низку конкретних заходів, таких як доповнення кількості навчальних
ресурсів, виділених Міністерству внутрішніх
справ, від 1434 до 8 190, затвердження розблоку-
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вання 1823 робочих місць, а до кінця 2020 року
планується досягти покриття основного дефіциту.
Ще одна проблема, з якою стикаються етнічні
українці стосувалася пастуших територій, де між
окремими користувачами пасовищ виникають
судові суперечки, що спричиняє блокування субсидій на утримання відповідних теренів. Однак,
роботи з технічного обслуговування виконуються
– це обов'язок, – та після вирішення судових

йдеться про одну особу), минулого місяця я здійснив практичне втручання щодо якості питної
води, що постачається до Бухаресту.
Катастрофічні наслідки екстремальних природних явищ у повітах, в яких проживають громади етнічних українців, спонукали мене звернутись письмово до міністра внутрішніх справ
Кармен Данієли Дан стосовно системи ROALERT, яка мала б заздалегідь попередити громадян про неминучу природну небезпеку, а не
активуватися і попереджувати жителів постраждалої зони після того, як град уже припинився.
Внаслідок звернення, міністерство повідомило,
що з метою попередження подібних негативних
випадків Департамент з питань надзвичайних
ситуацій та Генеральний інспекторат з питань
надзвичайних ситуацій прийняли міри для перепідготовки всього персоналу, відповідального за
розсилання попереджувальних повідомлень
населенню через систему RO-ALERT, включно
конфігурації голосового з’єднання, яка дозволить проводити конференції між відповідальним
персоналом Департаменту з питань надзвичайних ситуацій, Генерального інспекторату з
питань надзвичайних ситуацій та Національної
справ у судах службовці АСПІ не приступають до метеорологічної адміністрації, здійснення автоповторного розгляду заяв, або надмірно його матичної передачі даних між Національним
затримують, поки фермери продовжують спла - центром метеорологічного прогнозування та
чувати свої обов'язки, тому я сформулював кіль- системою RO-ALERT через підключення до
ка звернень до Міністерства сільського госпо- системи Метеопопереджень НМА.
дарства та розвитку сільських територій щодо
На перший погляд, факти ужалення людей
критеріїв та процедур при призначенні субсидій, зміями виглядають рідкісними випадками, але
після широкого відтворення деяких законодав- вони виявляють цілковиту байдужість Міністерчих норм, включаючи запрошення тих, хто знахо- ства охорони здоров’я, яку я можу охарактеризудився в даній ситуаціями, щоб передати необхід- вати як єдину в світі. Внаслідок чого я офіційно
ні дані.
звернувся до міністра охорони здоров’я Соріни
Іншим важливим пунктом є забезпечення Пінтя стосовно того, які заходи будуть вжиті
виконання громадянських прав, що спонукало Міністерством охорони здоров’я, щоб подібні
мене звернутися письмово із запитом до міні- випадки не повторювалися.
стра юстиції Тудорела Тоадера стосовно відповіМисливці можуть призвести до появи жертв
дальності Міністерства юстиції за забезпечення не тільки стріляючи помилково, але і тоді, коли
дотримання громадянських прав.
вони взагалі не стріляють. Безконтрольне розЩе один захід був здійснений за допомогою множення окремих великих видів диких звірів
письмових запитів, адресованих пані Кармен призводить до появи жертв і збитків у зонах із
Данієлі Дан (Міністерство внутрішніх справ) із перенаселеними природними районами. З цього
якого цитую: згідно з положеннями ст. 19 Закону приводу я звернувся до міністра лісового та вод№ 215/2001 «в територіально-адміністративних ного господарств Іоана Денеша з аргументоваодиницях, в яких громадяни, що належить до ним письмовим запитом, в якому запропонував
національної меншини, становлять більше 20% можливі рішення.
від числа жителів, органи місцевої державної
Наприкінці 2017 року на вимоги значної кільковлади, державні установи, які їм підпорядко- сті громадян з історичної Мараморощини я звервуються, а також децентралізовані державні нувся до тогочасного міністра охорони здоров’я
служби забезпечують у стосунках з ними викори- (2503А від 04.12.2017) стосовно браку спеціалізостання рідної мови». Цей захід був першим кро- ваного медперсоналу для туберкульозних хворих
ком до визнання і підтвердження даного права, у лікарні у Вішеул де Сус Марамуреського повіту.
за яким послідувало встановлення дорожних
Перевіривши ситуацію на місці в 2019 році, я
знаків (на межах населених пунктів) українською констатував, що у 2014 році був оголошений
мовою
національний конкурс для медиків-резидентів на
Прислухаючись у території до побажань гро- посаду лікаря-спеціаліста, яку зайняв медик на
мадян, незалежно від їх національності, я при- основі робочого договору з Міською лікарнею з
йняв до уваги занепокоєння населення щодо Вішеул де Сус від 08.12.2014, але тоді, коли
можливого росту злочинності через застосуван- медик-спеціаліст хотів приступити до роботи, він
ня так званого компенсаційного подання. У світлі виявив, що не може проводити консультації,
цих занепокоїнь я також проаналізував деякі оскільки лікарня знаходилася на ремонті, і приміуточнення міністра юстиції, пана Тудорела щення колишнього відділення легеневих захвоТодера, до якого звернувся за роз’ясненнями рювань і туберкульозу було зайняте кардіологічстосовно офіційної позиції в цьому делікатному ним відділенням. Внаслідок вищевказаного, відпитанні.
повідно до положень ст. 197 пункт (2) Спільного
Чисельність українців у Бухаресті прихильни- регламенту Палати депутатів та Сенату, я зверкам статистики може здатися незначною, але, нувся із запитом, в якому вимагав роз’яснень
керуючись двома принципами (а) кожний парла- щодо: - забезпечення послуг з профілактики,
ментарій має бути уважним до справ, які сто- виявлення, лікування та підвищення залучення
суються всього суспільства; б) представник до лікування хворих на туберкульоз відповідно
етнічної спільноти має бути чутливим до про- до рекомендацій Всесвітньої організації охорони
блем, які можуть зашкодити життю, навіть якщо

(Продовження на 9 стор.)
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іЗ ЗвітУ
ДіЯЛЬНОСті ДЕПУтАтА ПАРЛАМЕНтУ РУМУНіЇ віД
СОЮЗУ УКРАЇНЦів РУМУНіЇ МИКОЛИ МИРОСЛАвА ПЕтРЕЦЬКОГО
(Продовження з 8 стор.)

здоров’я; – заходів, вжитих Міністерством охорони здоров’я для забезпечення реалізації дій,
передбачених Національною стратегією боротьби з туберкульозом, і чи може дотримуватися в
Румунії Національна стратегія боротьби з туберкульозом на 2015-2020 роки, метою якої є усунення цього захворювання як проблеми громадського здоров'я в Румунії до 2050 року.

Законодавчий процес

Відомо, що я в центрі моєї уваги перебувають
законодавчі пропозиції та ініціативи, що мають
значення для ефективного здійснення основних
прав і свобод, громадської думки, з інтересом
спостерігаючи за діяльністю парламентських
слідчих комісій.
Діяльність спеціальних парламентських комісій викликала певні синкопи та полеміки стосовно їх статусу. Таким чином, ще на початку моєї
діяльності я започаткував ініціативу, яку просували телевізійні канали та центральна преса,
інформаційні агентства, електронні публікації.
Йдеться про законодавчий проект із відповідними змінами до Закону № 96/2006. Також ця концепція була представлена в політичній заяві,
виголошеній з трибуни Палати депутатів 3 травня 2017 року.
Проаналізувавши цю проблему, яка становить широкий інтерес, я дійшов висновку, що
розлади зумовлені значною мірою відсутністю
адекватної законодавчої регламентації. Для
цього я підготував законодавчу пропозицію, яку
подав до Сенату. Тоді пропозиція була відхилена
через давній парламентський звичай, в тому
сенсі, що пропозиції щодо гарячих політичних
тем аналізуються з точки зору політики – включаючи належність до політичних партій – а не
через дійсну їх ґрунтовність.
Вважаючи, що наполегливість є неодмінною
якістю парламентарія, який не належить до
великих політичних партій, я переформулював
очікувані правові рішення та поєднав їх із ідеями
групи ініціаторів з вагомою політичною підтримкою. Мене фактично прийняли до складу групи
ініціаторів, і мої пропозиції були включені до
Законодавчої пропозиції про внесення змін та
доповнень до Закону № 96/2006 про статус депутатів та сенаторів.
Особливо була оцінена пропозиція, яка
забезпечує об'єктивність, включаючи процедуру
складання присяги про неупередженість запропонованими членами, з яких формуються спеціальні комісії розслідування.
На спільних засіданнях Комісії з питань державного управління та Комісії з питань культури,
мистецтва та мас-медіа під час обговорення
закону про заснування «Дня румунського журналіста», я вносив пропозиції із якомога ширшим
змістовним охопленням: починаючи з назви дня,
діяльності журналістів, які пишуть та друкують
рідною мовою своєї етнічної громади, та поваги,
на яку вони заслуговують. У той же час я навів
приклад старання редайцій, координованих СУР.
Разом з іншими парламентарями Групи національних меншин ми ініціювали та підтримували
Закон про заснування Дня національних меншин
у Румунії, який був прийнятий та відзначається
18 грудня.
У парламенті зростає стурбованість регламентаціями стосовно неурядових організацій (до
яких належить і СУР), а також здійсненням прав
національних меншин. Тут я приділив і приділя-

тиму надалі максимум уваги законодавчим проектам, вносячи та підтримуючи необхідні поправки для вдосконалення проектів або, якщо буде
така необхідність, для їх відхилення.
Я зайняв гостру позицію по відношенню до
законопроекту, поданого двома сенаторами для
внесення змін до Постанови Уряду №26 / 2000,
як до такого, що суперечить запропонованим
змінам, зокрема до ст. 38, в тому сенсі, що утворюється різниця шансів між асоціаціями і, відповідно, фундаціями за критеріями сфери діяльності, що є неконституційним.
Така різниця суперечить і конституційному
принципу недискримінації. Перебільшення регламентації в даному питанні призведе до зменшення можливості Уряду оцінити вимоги, необмежені жорсткими критеріями, на додаток, пропозиція певного «алгоритму» розподілу субсидій
може привести до несправедливих рішень,
надаючи або, відповідно, відмовляючи у заслуженому статусі не згідно з очевидними результатами, а за процентним розподілом. Цей проект
закону було відхилено.

має лежати в основі майбутньої регламентації.
Цього року разом із кількома колегами з
Комісії з питань культури ми ініціювали та подали
законодавчий проект, згідно з яким орган колективного управління отримує зобов'язання
щоквартально оприлюднювати дані про кошти,
зібрані користувачами чи іншими платниками, їх
походження, спосіб розрахунку і т.д.
У той же час, разом із колегами з Комісії з
питань культури Палати депутатів ми ініціювали
законодавчий проект, регламентаційною метою
якого є доповнення Закону про телебачення і
радіомовлення №. 504/2002.
Ще наприкінці січня минулого року я ініціював, розробив та подав законодавчу пропозицію,
метою якої було встановлення 9 листопада Днем
української мови. Із приняттям Закону 213/2018
збулося давнє бажання членів нашої етнічної
спільноти. Реалізація прав української меншини
виходить на рівень інших національних меншин
Румунії, яким вже були призначені законом такі
святкові дні, і таким способом ще раз підтверджує важливе місце українців Румунії серед національних меншин, тож щорічно, починаючи з 2018
року, 9-го листопада українці Румунії відзначають День української мови.

Політичні заяви

Ще одна законодавча пропозиція була здійснена шляхом внесення поправок до закону
8/1996 про авторське право та суміжні права. Ці
поправки були включені до нової форми, запропонованої ініціатором.
Згідно з не надто вдалою практикою парламентського життя, проекти законів направляються до комісій для внесення поправок на дуже
короткі терміни. Така ж ситуація склалася і з
Адміністративним кодексом. Але мій підхід був
конструктивним. Незважаючи на те, що у мене
було мало часу для внесення поправок, я звернувся письмово до місцевих радників СУР, мерів,
голів рад територіально-адміністративних одиниць, де проживають українці, щоб вони повідомили мені свої евентуальні пропозиції, і, таким
чином, подав 14 поправок, які були оцінені в процесі затвердження Кодексу.
Ще під час парламентської сесії за вересеньгрудень 2017 лідер Парламентської групи національних меншин роздав депутатам нашої групи
початковий проект закону про національні меншини. Я уважно вивчив цей документ і вже у січні
представив 15 пропозицій для його покращення,
які були добавлені до законодавчого проекту.
Не можу проігнорувати законодавчі пропозиції, загалом названі «Законами юстиції», які знаходяться у центрі гарячої дискусії. Наша позиція
полягала в тому, що подані пропозиції є частково
прийнятними, частково помилковими або невідповідними.
Ще одним важливим законодавчим проектом,
обговорюваним у Палаті депутатів, став новий
Закон про пенсійне забезпечення, до якого і
цього разу я запропонував суттєву поправку
щодо дотримання принципу справедливості, яка
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Поряд з вищезазначениими проблемами, я
намагався підтримувати сталий ритм виступів з
трибуни Парламенту.
Зосереджуючись на певному аспекті, чітко
орієнтуючись на рівність громадян перед законом, я виголосив із трибуни Парламенту низку
політичних заяв, що мають важливе значення.
На початку березня я представив з трибуни
Палати депутатів важливу політичну заяву, приурочену до святкування Дня жінки, в якій з самого початку зазначив, що обмежу свою святкову
шану 8 березня вітанням наших співгромадянок,
вважаючи за краще зосередитись на конкретних
аспектах рівних можливостей та умовах, у яких
проявляються жінки у суспільному житті.
Цього року з цієї ж нагоди я знову виголосив з
трибуни Парламенту Румунії політичну заяву, у
якій висвітлив внесок українських жінок Румунії з
точки зору їх участі у професійному житті, підкресливши, що українські жінки значно сприяють
утвердженню етнічної, мовної, культурної і релігійної ідентичності серед осіб українського
походження.
Присутні депутати з інтересом сприйняли
такий підхід, тим більше, що внесені пропозиції
були спрямовані безпосередньо на порядок денний спеціальних парламентських комісій.
Одночасно, той факт, що я посилався не лише на інституційні обов’язки, а як парламентарій
прилучився до таких заходів, можна вважати
прем'єрою в практиці політичних заяв.
Також у розділі політичних заяв, виголошених
з трибуни Палати депутатів, зворушливими словами, а також посиланнями на актуальність, я
відзначив трагічний історичний епізод Голодомору. У розширеній версії ця політична заява
була подана на затвердження Ради СУР та прийнята як власний документ.
З нагоди 9 травня (Дня Європи) я представив
з високої Парламентської трибуни політичну
заяву з більш широким висвітленням щодо переконань у боротьбі за єдність і проти розколу. Цей
документ на рівні нашої громади був затверджений на засіданні Національної ради СУР (Рада)

(Закінцення на 10 стор.)
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іЗ ЗвітУ
ДіЯЛЬНОСті ДЕПУтАтА ПАРЛАМЕНтУ РУМУНіЇ віД
СОЮЗУ УКРАЇНЦів РУМУНіЇ МИКОЛИ МИРОСЛАвА ПЕтРЕЦЬКОГО
(Продовження з 9 стор.)

від 18-19 квітня теперішнього року.
У ту ж категорію входить і політична заява,
виголошена з трибуни Палати депутатів з нагоди
1 червня, маючи сугестивну назву «День захисту
дітей – між святом і дійсністю».
Не можна було оминути і таку нагоду, як
Національний день Румунії, коли я виголосив з
трибуни Парламенту політичну заяву під назвою
«Національний день Румунії в умовах сучасного
європейського політичного клімату», встановивши зв’язок з інцидентом у селі Луг над Тисою
Марамуреського повіту, коли під час звичайної
«Зустрічі уродженців села» мер Бочкою Маре
навіть не хотів зареєструвати прохання з метою
організації такого культурного заходу, погрожуючи, зокрема, священику парафії, якому було
заборонено приймати уродженців села на церковному подвір’ї. З цієї нагоди я зазначив, що
українці в Румунії уміють розрізняти поодинокі
зловживання та національну політику Румунії.
Після заяви, але з більш широким висвітленням,
посилаючись на порушення статей 8, 38 та 51
Конституції Румунії, я також повідомив про цю
ситуацію префекта повіту Марамуреш.
Тверда позиція у питаннях права на освіту
рідною мовою була чітко підтверджена з нагоди
Всесвітнього дня освіти, коли я виголосив політичну заяву на тему «Освіта та верховенство
права».

Інша дуже актуальна заява була виголошена
на пленарному засіданні Палати, вона спонукала до довіри, але й до роздумів, підкреслюючи
бачення етнічних українців щодо концепції консолідованої держави та послідовності, з якою
забезпечуються права та свободи етнічних меншин Румунії.
Можна сказати, що доцільність використання
святкових нагод, щоб продемонструвати, що
урочиста риторика не повинна затіняти конкретні, практичні аспекти важливих принципів, стала
моїм традиційним стилем. У такому ж стилі я
зробив політичну заяву, представлену в Парламенті з нагоди Дня національних меншин.
У такому ж дусі поваги до нашої Православної
церкви, я висловив із трибуни Парламенту християнську точку зору стосовно питання Референдуму про конституційне визначення сім'ї.
З нагоди Міжнародного дня рідної мови я
представив у залі Палати депутатів політичну
заяву, в якій наголосив, що мовне розмаїття – це,
безперечно, цінна річ, тому розвиток рідної мови
залишається елементом, який заохочується в
Європі. Доказом цього служить той факт, що на
майже всіх зустрічах, організованих у Брюсселі
та Страсбурзі, дозволяється використання рідної
мови як на пленарних засіданнях, так і на засіданнях парламентських комісій, а також на засіданнях політичних груп, і Румунія в цьому контексті – це яскравий зразок збереження та просування рідних мов, її приклад перебирають все

НоВИНИ ІЗ МаРаМоРоЩИНИ

* Марамороська філія Союзу українців Румунії відкрила нове приміщення для місцевої організаціії в селі Вишня Рівна. На урочистому відкритті були члени Союзу, голова міської організації Елек Опрішан, примар
Іван Романюк, директор школи Лоредана Лушкан, голова Марамороської
філії СУРу Мирослав Петрецький, голова СУРу і депутат Микола
Мирослав Петрецький. Нове приміщення було необхідне, маючи на увазі
велику кількість членів, які беруть участь у артистичній діяльності і яким
було ніде робити репетиції. Тут згадаємо хористів, танцюристів та
оркестр, а також розгортання різних подій місцевої організації. У своєму
слові Елек Опрішан, голова місцевої організації, привітав присутніх,
поздоровив членів і порадив їм триматись купи, збагачувати організацію
новими людьми, поширювати культурну працю. В добрий час!
* 9 вересня – відкриття нового навчального року в Українському ліцеї
імені Тараса Шевченка в місті Сігету Мармацієй та в школі села Вишня
Рівна. Взяли участь голова СУРу, депутат в Румунському Парламенті
Микола Мирослав Петрецький, голова Марамороської філії Мирослав
Петрецький, священик Української православної церкви міста Сігету
Микола Лаврюк, шкільний інспектор з української мови Маріана
Доброцька, представник міської поліції комісар Йоан Данієль Добра.
Директор ліцею Василь Куреляк поінформував присутніх про сьогоднішню
ситуацію цього закладу та повідомив про заснування першої групи
дитячого садка в режимі продовженого дня, що діятиме в рaмках ліцею,
вихователькою якої буде Ана Марія Гербіль. Всі вони побажали учням,
викладачам та батькам багато успіхів у новому навчальному році.
В Рівнянській школі, учні молодших класів були обдаровані шкільним
приладдями, книжками та підручниками. Гарні та світлі класи чекали учнів
– тільки сісти за парти і почати перший урок. Хай щастить! День вчителя
теж не був забутим. Хто як не вчитель може подарувати надію, розпалити
уяву та вселити любов до навчання.Отже, вітаємо всіх вчителів із професійним святом!
* Марамороська філія СУР зорганізувала в новому сурівському приміщенні села Вишня Рівна культурну подію «Полонинське літо», де були
представлені українські звичаї та пролунали пісні. На цьому святі були
присутні гості з сусідніх сіл, тому що Церква святкувала в цей день Храм
Різдва Пресвятої Богородиці. Виступали художні колективи з
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більше європейських держав.
У порядку вищезазначених проблем знаходиться також політична заява, виголошена з
Трибуни парламенту Румунії, яка стосується
Всесвітнього дня освіти. З її текстом ви можете
ознайомитися на сторінках СУРівської періодики.
Якщо згадані події очолюють список новин з
політичним значенням, духовне та суспільне
життя, безсумнівно, ознаменувалося апостольським візитом папи Франциска в Румунію. Це
яскрава подія для віруючих будь-якої конфесії, в
тому числі і для нас, православних. І все-таки
між цим апостольським візитом і пульсом політичного життя існував зв’язок. Цей зв’язок був
зроблений – притому дуже природним та корисним способом – за допомогою цікавої політичної
заяви, виголошеної з високої трибуни Палати
депутатів.
Протягом останнього місяця суспільство приголомшено спостерігало за гарячими, але безплідними полеміками довкола доповнення, заміни чи відставки уряду. Хоча конституційний шлях
досить чіткий, протагоністи з обох сторін робили
вигляд, що його не бачать, продовжуючи суперечки, звинувачення за штучними сценаріями.
Після цих подій я виголосив з трибуни Палати
депутатів політичну заяву, яка підкреслює той
факт, що продовження цієї кризи для виборчих
цілей заважає нам використовувати наші основні
способи представлення громадян Румунії, тобто
шкодить самому парламентаризму.

Мараморощини та Сучавського повіту, а ще й гості з України. На святі з
привітаннями виступили депутат і голова СУРу Микола Мирослав
Петрецький, голова Марамороської філії Мирослав Петрецький, тимчасово виконуючий обов’язки голови Верховинської районної держадміністрації Ярослав Скуматчук, голова місцевої організації Елек Опрішан, директор школи Лоредана Лушкан та члени комітету Марамороської філії СуР,
голови місцевих сурівських організацій. На сцені виступили Великий
Бичків – «Червона ружа», Кричунів – «Зелений барвінок», Красний –
«Красняночка», Вишавська Долина – «Молоді гуцули», Кривий – «Надія»,
Рускова – «Рущаночка», Русь Поляни – «Голос полонини», Вишня Рівна –
«Ронянські голоси» та «Молоді соколи», Рускова – «Надія», «Ронянські
дівчата». Виступали: гурт «Полонинка» з Палтіну Сучавського повіту,
художні колективи та солісти з Верховини, Україна. В неділю, 29 вересня,
сурівська організація з Вишавської Долини зорганізувала «Свято української весільної пісні». На сцені влаштованій під вільним небом, бо день
був чудовий, сонячний, виступили:«Молоді гуцули», господарі свята, змішаний хор Марамороської філії СУРу «Ронянські голоси» та чоловічий
вокальний гурт «Голос полонини» – Русь Поляни, вокально інструментальний гурт «Червона калина», жіночий вокальний гурт традиційної та
церковної пісні «Ронянські дівчата», гурт «Реметянка» – Ремети,
«Веселка» – вокальний гурт з села Луга над Тисою, вокальний гурт
«Зелений барвінок» – Кричунів, вокальний гурт «Красняночка» – Красний,
інструментальний гурт із Рускови, вокальний гурт «Надія» – Кривий та
гості із Палтіну, Сучавського повіту, вокальний гурт«Полонинка» і гості із
України, Тячівського району, селища Буштино – народний вокальний
ансамбль« Тисяночка», керівник Олена Вейгеш. Фольклорні колективи
зачарували присутню публіку своїми звичаями, народними костюмами,
традиційними танцями й ліричними та народними піснями. На святі були
присутні і члени Сурівського Марамороського Комітету, голови місцевих
організацій СУРу, місцеві жителі та гості.З цієї нагоди , на пропозицію
голови місцевої організації та ЖОСУР пані Ледії Спвалюк, пятнадцять
сімей села Вишавська Долина отримали дипломи і нагороди від СУРу, з
нагоди виповнення 50 років подружнього життя, а також були нагороджені
грамотами жителі цього села, які ведуть самовіддану працю в збереженні
української мови, культури й традицій.

Ярослава штелЯК,
кореспондент

Ukraînsykãc VISNÃK

ДИРИГеНт НеГоСтИНСьКИх СеРДець...

Вістка про кончину на 85-му році життя
вельмиповажного професора фізкультури
Ліцею «Лацку-Воде» м. Серету Миколи
Майданюка, славного диригента Негостинського хору в шістдесятих роках, оркестру
мандолін «Неостинські струни» в 1959-67 та
2001-2011 роках, а в останній період негостинського вокального колективу ансамблю
«Червона калина», сумно забриніла на струнах сердець негостинців, серетчан та всіх
тих, котрі були йому родиною, друзями,
колегами чи просто знайомими.
Він був людиною привітної вдачі, відкритої душі та щирого серця, облагороджений
Всевишнім гострим умом, талантом і любов’ю до праці, якою долав з самого дитинства всі негаразди та життєві випробування.
Важкі роки другої світової війни, голод 194647 років, п’ятдесяті роки матеріальної скрути
були першим і найгострішим курсом життєвої школи, якого Микола Майданюк пройшов
боляче, важко, але успішно, бо скоро зрозумів, що розум і праця – це всепоборна зброя
переможця та єдине багатсво, які жодний
режим не зможе ні націоналізувати, ні колективізувати.
Народився Микола Майданюк 11 листопада 1934-го року в селі Негостині Сучавського повіту в українській сім’ї Івана та
Марії Майданюків, котрих Господь обдарував п’ятьма хлопцями. Як соколи вони підкріпили свою родину, а потім кожен з них
збудував собі власне сімейне гніздо у рідному селі. Дитинство пройшло нелегко. Со лодкі дитячі сни часто cтривожували гарматні залпи чи гуркіт танків або літаків, а в
повсякденні знетомлювали малюка постійні
землеробські повинності. Але, як гласить
Святе Письмо, Верховна Мудрість діє на
людину через людину. В сусідстві жив мудрий і талановитий селянин Іван Костинюк.
Грав на скрипці по нотах і пристрасно любив
читати; зібрав немалу бібліотеку i подарував
її пізніше сільській бібліотеці. Відкривши у
Миколи Майданюка талант до музики,
виховав у хлопця початкові здібності володіння інструментом. Постійно заохочував до
читання, настійливо повторяючи: Якщо
будеш читати, дійдеш високо і побуватимеш
і в Англії, і в Росії, і в Америці, і по всьому
світу... І хлопець пішов цим шляхом. Після
закінчення семирічки в Негостині поступив
до Української педагогічної школи м. Серету,
закінчив її 1954-го року, де вдосконалив і
знання з музики та гру на мандоліні. Пра цювати вчителем пішов на Мараморощину,
але скоро був покликаний відслужити військовий обов’язок. Неабиякі здібності рекомендували його в селекцію до ступеня офіцера-педагога. Невдале приземлення з
парашутного стрибка поранило ногу і зумовило закічення військової служби. Повертається в рідне село і працює вчителем і викладачем фізкультури та музики. Бере участь
у хорі культурного дому, виконує головні ролі
у багатьох українських класичних п’єсах,
поставлених на сцену вчителями Дмитром
Арічем та Дмитром Куявою, стає дириген-

том шкільного хору, згодом хору культурного
дому та мандолінового оркестру. Одночасно
вступає до Бухарестського інституту фізичного виховання і спорту, якого успішно закінчує, отримавши і спеціалізацію у галузях
спортивної медицини та волейболу.
Одружується 1959-го року на чарівній
негостинській дівчині, вчительці Сільвії
Ріщук. Їхню сім’ю ощасливив Господь двома
чудовими дівчатами – Челі та Жанетою. В
1967 році Микола Майданюк переїжджає
разом з сім’єю до міста Серету в інтересах
освіти на кафедру фізкультури Серетського
ліцею. Слідує період численних успіхів у
повітових та національних спортивних змаганнях з волейболу, гандболу, легкої та важкої атлетики, а Серетський ліцей заслуговує
престижне місце у повітовій ієрархії в цьому
напрямку.
Продовжує удосконалюватись професійно і отримує другий, а 1977-го року перший
дидактичний ступінь. В тодішньому часі, у
учавському повіті було тільки вісім педкадрів такого високого звання. Наполеглива
праця, неперестанна інформація щодо професії, читацький апетит до румунської і світової літератури, успіхи у відкритті та просуванні спортивних талантів викликали неабияку повагу до професора Миколи Майданюка як з боку учнів та їхніх батьків, так і
колегів, спеціалістів по спорту та повітового
інспекторату. Скоро заслуговує почесне
звання повітового професора-методиста.
Завершальним його завдоволенням було те,
що вісім учнів, приготовлених ним, закінчили
Інститут фізкультури, а два прийшли працювати на кафедрі фізкультури Серетського
ліцею після виходу їхнього професора на
пенсію 2001-го року.
Любив правду, порядок і чесну працю,
цінив понад все успіхи, отримані власними
заслугами. Боровся за етико-моральні цінності за будь-яку ціну. Отримав почесть
лідера профспілки педкадрів ліцею і захищав інтереси своїх колег ще довгі роки після
виходу на пенсію, продовжуючи бути обраним у складі оргкомітету зони Радівців.
Вихований в дусі «не марнувати часом»,
Микола Майданюк на запитання директора
Негостинської школи Віктора Серединчука
«Чи не важко б було вам приходити до нас
викладати фізкультуру та музику?», повертається в школу рідного села всім своїм серцем, усією своєю душею і всією думкою
своєю – якщо дозволено парафразувти
слова Святого Письма.
Тут незабаром відновлює-засновує оркестр мандолін «Негостинські струни», в
якому молоді талановиті негостинці чудово
грають на інструментах і одночасно співають. Репертуар складають українські пісні
місцевого джерела, українські народні та
авторські пісні, румунські пісенні шедеври.
Після залучення Румунії до європейської
спільноти «Негостинські струни», між першими виконували інструментально і двомовно, по-румунськи і по-українськи, гімн
Європейського Союзу та Ради Європи «Ода
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радості», музика із фіналу «Дев’ятої симфонії» Бетховена, слова Петера Роланда, професора Академії Європи.
Негостинський вокально-інструментальний колектив під магічною диригентською
паличкою професора Миколи Майданюка
прославився в околиці Серетчини, на місцевих, повітових, національних і міжнародних
конкурсах та фестивалях. «Буковинські зустрічі» (Румунія) та «Свято міста Чернівці»
(Україна) стали золотим духовним мостом
міжкультурних відносин обох частин Буковини і не тільки. Апофеозом цього плекання
рідного духу став виступ на сцені Національного Палацу «Україна» в Києві, на четвертому Міжнародному фестивалі української
пісні і танців.
Після 2011 року члени оркестру, по закінченню ліцею, вступають до різних факультетів у різних містах і колектив припиняє
свою діяльність. Але не припиняє культурну
діяльність Микола Майданюк. Створює
незабаром вокальний гурток у складі ансамблю «Червона калина» і працює диригентом.
Якщо бачили ви обличчя Миколи Майданюка після виступу на сцені, то неодмінно
воно увічнилось у вашій пам’яті. Воно
завжди жевріло емоцією і глибоким душевним задоволенням, його мрійливі небо-сині
очі раділи-сміялись-говорили, бо устами,
легко-помітним рухом, справляв увагу-подяку співбесідників на своїх виконавців.
Одного разу я поставив йому таке, можливо й не слушне, запитання: Знаю Вашу
любов до красоти і гармонії, знаю, що все це
робите віддано і безкорисливо, і все ж таки,
звідки черпаєте стільки енергії і творчої
наснаги?
Це було, справді, якесь дивне запитання,
бо настала миттєва тиша, що здавалась вічністю. Раптом тишу порушив один оплеск,
два, три-чотири і всі юні оркестранти з неповторними усмішками довгенько плескали
своєму диригенту. Будь-яка відповідь стала
зайвою. Микола Майданюк усміхнувся мені,
а в його очах забриніла маленька сльоза...
Сьогодні, 18 вересня 2019, ця сльоза стала зіркою на небосхилі буковинської української культури і буде незгасно сяяти-просвітлювати духовне просування нашого
молодого покоління.
Хай земля Йому буде пухом-пером, хай
Всевишній прийме Його в Царство Небесне!

Євсебій Фрасинюк
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таК НеВеСело БеЗ
теБе, юРо...

Прадавня китайська мудрість навчає так:
Людина, як і народ, є те, що про неї/нього
говориться! Ця істина відповідає вповні
внутрішньому єству юрія Пережука – люблячого чоловіка, батька і дідуся, шанованого
члена великої об’єднаної МарамороськоБуковинської родини, досконалого професіонала, незамінимого друга, глибоко віруючого в Господню Правду і Порядок, щирого
українця, почесного громадянина, милосердної людини, готової вийти на поміч
будь-коли і будь-кому.
Вістка про його кончину на 79-му році
життя 19 вересня 2019 гірко засмутила всіх
тих, хто був йому рідним, колегом, другом чи
близьким або далеким знайомим. Просто не
віриться, що людина такої веселої вдачі,
насичена таким сильним оптимізмом, завжди у пошуках руху, чи то фізичного, чи ду ховного, постійно зацікавлена у новинках,
чи то науки, чи загальної культури, схильна
послухати, але й дати розумну пораду, не
вийде тобі назустріч, не скаже останній відкритий жарт і не запропонує якийсь шляхетний вчинок або хоча б пограти у шахмати.
Народився юра Пережук 1 лютого 1941-го
року на Мараморощині, у селі Вишавська
Долина, в сім’ї Николая та Юлії Пережуків.
Господь звеселив і збагатив молоду пару на
вісім діточок, чотирьох легінів та чотирьох дівчат. Були важкі часи, йшла друга світова війна, Мараморощина терпіла від хортистськонацистських окупантів, негаразди, недостатки
і тривога кували під кожним вікном. Спільним
зусиллям, твердим бойовим характером, притаманним гуцулам, та щирою вірою і надією
на Божу поміч родина Пережуків перемогла
нелегкі життєві випробування.
Закінчивши місцеву початкову школу, юра
Пережук поступає до гімназії, а згодом до
українського ліцею в м. Сиготі, успішно закінчуючи цикл середньої освіти. Єдина кохана,
котра ніколи не зрадила йому – як часто жартував Юра – це була хімія і саме вона спрямувала не тільки фаховий, але й життєвий
його шлях. Складає іспити і вступає у м. БаяМаре до постліцейської освіти на спеціалізацію аптекаря. За тодішніми законами, сповнивши 20 років, був покликаний відслужити
військову повинність. Після цього стажу працює вчителем і приготовляється для вступних
іспитів до Інституту медицини та формацевтики у м. Яси. Під час іспиту з хімії екзаменатор, спитав абітурієнта юру Пережука з котрим професором проводив доіспитну підготовку. Якось боязко і невинно він відповів:
Вибачаюсь, я не знав що це потрібно! Екзаменатор усміхнувся і сказав: Браво!
Почалися студентські курси, лабораторії,
колоквіуми, іспити. Розумом, працею і з не зрадливою усмішкою на устах Юра стелив
впевнено свій фаховий шлях. І тут знову
спрацювала хімія, точніше біохімія. Він по знайомлюється з Негостинською дівчиноюстуденткою-колегою Клавдією Федюк. Вза ємна симпатія скоро переходить у щиру
любов і обоє вирішують поєднати свої життєві дороги.
Одружені, вони отримали місце роботи в
м. Сучаві: Клавдія на посаду аптекаря, а
Юра на посаду спеціаліста-токсиколога в
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лабораторії повітової санітарної служби охорони здоров’я, де працювали 25 років. Після
грудневої революції 1989-го року, у ході
загальної приватизації відкривають в м.
Сереті аптеку «Еліксир», яка працює понині.
Незабаром аптека сім’ї Пережуків стала
в Сереті відомою і найвідвіданішою завдяки
привітному способу зустрічати клієнтів, терпінню пояснити до останньої деталі вживання ліків. Юра з цього приводу був унікальним. Коли захожі були жіночої статі, наприклад, і купували чай, то він, усміхаючись,
радив їм не витрачати даремно гроші, а
влітку запросити гарного легіня чи чоловіка
піти разом у поле і назбирати повен поділ
спідниці лікувальних рослин. Але те, що
виокремлює і по сьогодні їхню аптеку, є спілкування і українською мовою. Головні і найдавніші квартали міста Серету – Руснаки,
Руїна, Татарщина, Пержолівка – заселені з
давніх-давен українцями. Клієнтами аптеки
є, взагалі, люди старшого чи похилого віку, і
вони радо спілкуються своєю рідною українською мовою, головно тоді, коли є нагода
пояснити до останнього нюансу свої тілесні
недуги. А така аптека, з таким персоналом,
є для них справжнім душевним еліксиром.
Що юра Пережук був щирим українцем
стало відомо скоро після його поселення в
Сереті. Залучився незабаром до культурних
діянь сурівської місцевої організації, часто
чергував у місцевому осередку, заохочував
до збирання українських книг для бібліотеки,
спонсоризував заходи, організовані Союзом
Українців Румунії. Зовсім не випадково був
обраний двічі головою місцевої організації
СУРу. За його піклуванням та за фінансовою
підтримкою організації було придбано сьогоднішній Серетський український осередок.
Урочиста інавгурація цього дому української
культури позначила офіційно існування в
місті і українського духовного компоненту,
який почав плідно залучуватись до культурного просування серетчан в цілому.
юра Пережук був людиною виїмкової
любові. Його серце складали дві половини,
одна половина це була Мараморощина, а
друга – Буковина. Обидві насичували його
українським духом, який проявлявся постійно, але набирав максимальної інтенсивності
з нагоди великих релігійних свят. Доля вийшла йому назустріч, бо наповнити таку сильно
благородну душу потрібно було подвійно
вшановувати ці свята – Різдво, Великодень,
Освячення церкви (Храму) і т.п. Це все

стало можливим, бо на Буковині такі свята
вшановуються за новим стилем, а на Мараморощині за старим, а юрію Пережуку це
було по душі.
Коли наближались головно Різдвяні свята
в його рідній стороні, то щороку він запрошував поїхати з ним, таким коротким світлощирим запрошенням: Гай на Мараморощину! В
його чистих блакитних очах легко було прочитати безмежну радість наближаючої
зустрічі з рідними, бо впевнений був, що
вони зійдуться, приїдуть обов’язково, де б
вони не були – в Тімішоарі, в Будапешті, в
Німеччині, ближче чи подальше. А коли
повертався, то не був Юра, то було просто
уособлення святої радості, глибокого душевного наповнення, чистообновленого
духу. Він не переставав розповідати про
зустрічі з рідними, з колегами, друзями, знайомими, про колядування (по-старому й поновому), про посівання, Водохрещі, святслужби в місцевій церкві, проспівував нам
почуті нові гуцульські коломийки і обов’язково із заразливим сміхом розказував останні
почуті жарти.
юра Пережук був і дуже віруючою людиною. Християнин українського греко-католицького віросповідання, він ніколи не сказав
словечка проти іншого віросповідання чи релігії, а навпаки, любив читати і проникнути суть
кожного ре-лігіо... Часто говорив, що кожній
людині потрібно шанувати три Божі «П»,
тобто Правду, Порядок і Працю. І завжди до бавляв із своєрідною чудовою усмішкою: – Ну,
четверте П, то від Пережука!...
За його старанням та наполегливістю був
«заснований» у м. Сереті такий нестандартний гурток, названий Негостинським поетом
Михайлом Волощуком «Вівторники». Вівторок це ярмарковий день міста. Ми, Юркові
друзі, зазвичай приходимо до міста цього
дня для покупок всякого різновиду. Зустрічаємось, поторгуємо, а потім зайшовши до
сурівського приміщення, обговоримо матеріали, появлені у нашій пресі, пройдені культурні заходи, політичні «випробування», згасимо все це краплею палинки, яку Юра
наливав ритуально у срібні чарочки, свого
спеціального набору, і все це було нашим
таємним еліксиром для поборення часу до
наступного вівтірка.
юра Пережук був харисматичною людиною. Навколо нього постійно знаходились
друзі чи знайомі, він кожному щось дарував.
Чи то милостиню немічним, чи то пораду або
заохочення принагідним, жарт чи смішне
спостереження. Я завжди милувався цією
картиною і в часі збагнув таїну його щирої
душі: Невичерпна щирість дарувати радість!
Він був постійно у пошуках ближнього, перетворював скоро незнайомця у давнього
друга, відчував повноту життя тільки в оточенні людей, котрим готовий був послужити
словом чи ділом, матеріально чи душевно.
Це його ставлення як до своїх, так і до решти
люду, часто нагадувало мені прадавню істину: Добро – це єдине багатство, яке примножується тільки тоді, коли його даруєш!
Якщо вдивляємось у блакить небесних
висот і воно неймовірно яскравіє, то напевно Юра Пережук сторожить нашу віру у
Бога, спокій родини, єдність друзів і великого нашого українського роду-народу...
Хай земля буде Йому пухом-пером, хай
Всевишній прийме Його в Царство Небесне!

Євсебій ФРаСИНюК
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ВУйКоВІ КоНІЩаКУ – 90

Василь Коніщак народився 29 квітння 1929 р. у буковинському селі
Марицея. Він менший брат мого тата, котрого вже давно нема на цім світі. Мій
вуйко Василь, або Сюнь, як кажуть йому всі ті, що його знають, сповнив цієї
весни 90 літ життя. Коли він був молодий, закінчив школу на церковного дас-

кала /церковний кантор/ і 70 років спужив і ще спужить і тепер Господеві
Небесному. Служив 50 років у Дарманештах, 10 років у Марицеї і ще 10 років
у церквах громади, куди його кликали, навіть і в сусідніх селах. Тепер ще служить у церкві на Кілибанчині, де священиком є Михайло Кобзюк, котрий закінчив школу на отця в Українії, в Києві. Він приходить щонеділі або у свято до
мого вуйка, бере його в машину і
везе до церкви, бо дорога задовга
для нього, десь добрі 3 км, а пішком трудно.
Мій вуйко Сюнь Коніщак мене
вінчав з своєю жоною. Моя матка
Сільвія вже відійшла давно у вічність. Мій вуйко був колись великий
господар, будував хати, знав зробити піч у хаті, груби з теракоти,
знав робити гарні плоти. У нього
була худоба, мав коня з возом.
Поза хатою мав великий фруктовий сад, обробляв поле, був за вжди справедливий християнин.
Щонеділі в православній церкві співав Богові церковні пісні, мав гарні
церковні хори, тепер ще керує мо лодими християнами, щоби залишити справедливі звичаї в церкві. У церкві ще читає Апостолів без
окулярів. Любив і фотографувати. У вуйка дуже гарний голос для співу, але
щонайважливіше – вміє грати на скрипці. Пам’ятаю, як була мала, ми здибалися згуста на свята, у неділю, мій вуйко грав на скрипці, а я танцювала, бо
дуже любила танцювати. Я підросла, закінчила восьмирічну школу і поступила до педагогічної школи. Там потрібно було мати інструмент на уроках музики. Вуйко Сюнь подарував мені свою скрипку, яка служила мені 5 років, поки
я закінчили школу. Я сердечно дякую йому і ніколи не забуду його дар. Тепер
скрипка стоїть десь у шафі у нього вдома, деколи бере її і грає – ще не забув.
Колись у Марицеї співалося дуже багато по-українськи, а ми як здибалися, то
вуйко грав на скрипці, а мій тато брав дві ложки, бив у стіл і тримав ритм
мелодії, а я танцювала з моїм братом, перваками, і було дуже весело.
У неділю, 1 вересня, в Марицейській церкві, де служить священик
Штефан, відбувся великий празник. Після Святої Літургії зійшлися 6 священників і відправили Подячну службу за здоров’я вуйка Сюня, котрий служив 70
років Богові в православній церкві. Там зібралося багато людей, була вся
родина, діти, внуки, сусіди, друзі, і я була, всі молилися і дякували за гарні
роки і за гарне життя. Співали «Многая літа» двомовно, а потім були запрошені всі до столу. Священик Михайло Кобзюк прийшов із своїми хористами і
заспівали для цієї події, також двомовно. Я завжди говорила з моїм вуйком
лиш по-українськи.
Многая літ прожити в здоров’ї, з радістю від дітей і з надією бажає Вам
ваша внучка і фіна.
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Фелічія ГРИГоРаш
Фото авторки

ПРо ІСтоРІю І теПеРІшНІСть
цеРКВИ СВЯтоГо ДИМИтРІЯ
У СелІ КИНДештИ-БУКоВИНа
БотошаНСьКоГо ПоВІтУ

Село Киндешти, яке тепер адміністративно знаходиться у Ботошанському повіті, колись належало до
Буковини, яка перебувала під владою Австрії, тому у
церковних документах вона значиться під назвою
Киндешти-Буковина.
Разом із сім’єю щонеділі і у свята ходимо до сільської
церкви імені Святого Димитрія. Тому я зацікавилася
історією цієї церкви та її теперішністю, себто її постійним
оновленням під проводом священика Флорентіна
Йонуца Амаріней та церковної ради.
Церква з храмом Святого Димитрія, яка тепер у нашому селі була збудована 1777 року у селі Патреуць де
Жос, тепер Глибоцького району Чернівецької області, де
вона носила назву Святих Михаїла та Гаврила. У 1912
році церкву було перевезено до Киндешт стараннями і
коштом вірників села. Отже, церкву було освячено тричі:
у рік її спорудження в 1777 року, переосвячено після
перевезення до Киндешт 1912 року і два роки тому, у
2017 році.
Протягом часу киндештська церква Св. Димитрія зазнала ряду ремонтних робіт, оскільки у певний час її
дерев’яні стіни помилково були обтиньковані, що призвело до зогнивання певної частини її дерев’яної структури.
У 2001 році до киндештської парафії був призначений
молодий священик Флорентін Йонуц Амаріней, який
став керівником парафіальної адміністрації, головою
парафіальних зборів, парафіальної ради і парофіального комітету.
У 2002 році наша церква набула статусу історичної
пам’ятки. Тоді ж було прийнято рішення про її переосвячення, для чого було виконано поступово ряд робіт.
Перемурування частини фундаменту та його підготовка
до облицювання; видалення тинькування зовнішніх стін
церкви і обшалювання їх дошками; підготовка внутрішніх
стін храму божого до їх розпису; заміна підлоги.
На церковному подвір’ї було виконано: празникар,
зведено нову дзвіницю, закладено тротуари, у церкві
було встановлено теплоцентраль, гідрофор та ін.
Потім настав момент внутрішнього розпису церкви –
все для переосвячення церкви у жовтні 2017 року.
У звіті Парохіальної ради, який я використала для
написання цього матеріалу, було передбачено й інші
роботи, серед яких згадаю заміну обох старих хрестів на

церкві новими, ремонт церковної покрівлі, ремонт огорожі /парканів/. Тепер церква має дві дзвіниці – стару,
недіючу, якій виповнилося 229 років, і нову, спорудження
якої почалося 2002 року і закінчилося 2006.
Кошти, виділені для цих робіт, були чітко обчислені у
звіті Парафіальної ради. Це свідчення того, що всі фактори, які відповідають за церковні справи, з честю виконують свої обов’язки на радість киндештським віруючим,
прихожан до Божого дому.

юліана ВатаМаНюК
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Баба з фіри – кобилі легше.
Без вогню нема диму.
Без одного Василя обійдется весілля.
Без причини – нема смерті.
Би-с нагаздував, як ворона на колі.
Б’є язиком, як корова фостом.
Брехун бреше а побріхач помагає.

Говори догори, а вдолину смійси.
Говори у карабушку (марно).
Говори до гори, а гора горою.
Говорила небіжка до самої смерти.
Голий, босий та й у вінку.
Голий, босий, ще і простоволосий.
Голий, як липа.
Голий дощу не боїться.
Голодній курці – зерно на думці.
Голодний, як мельникова курка.
Гризуть до гробної дошки.
Господаря пізнати від хвіртки, а господиню
від порога.

Дай правою рукою, аби ліва не виділа.
Дарованому коневі у зуби не дивляться.
Двом панам не мож служити.
Де лихота, там і робота.
Де сім, там доля всім, а де одно і то гидно.
Де тонко – там і рветься.
Дивитси одним оком на драбину, а другим
на солонину.
Добре брати грань чужими руками.
Добре слово варте великих грошей.
Добре слово варте золота.
Добрий газда робить узимі фіру, а улітку сани.
Добрий чоловік – дурневи брат.
Добрий, як грінка хліба.
Донька хату обдирає, а син прибирає.
Думка за морем, а смерть за плечима.
Дурний спит – дурне снит.
За вовка промовка, а вовк у хату.
Заків до Бога, святі очі виїдять.
Заків ситий схудне, то худий умре.
Збанок до одного разу воду носит.
З брехнею світ перейдиш, но назад не вернешся.
З великої хмари малий дощ.
Знає свиня шо то перець.
Знаю без попа, шо у неділю свєто.
З него нема людей, як з циганської шуби тепла.
З цего нема нічого, як із Палагіїної присьби.
З цего нема ні духу, ні пуху.
З чим на торг, з тим з торгу.
Їжте очі, коли рот не хоче.
Їсть та їсть, а біда його їсть.
Йке їхало – таке здибало.

Кажи до кобили «Вірую», а кобила кобилою.
Кілько діда – тілько хліба.
Кінь не мій, дорога не міряна.
Кого не лишаєш умерти, не лишає тебе жити.
Кожна рука собі крива.
Кожний кулик до свого болота звик.
Кожній мамі її дитина найфайна.
Коли бідний женивси, мала ніч була.
Крутит, як фірман батогом.
Куда пішла корова, най туда іде і телі.

Ласе теля сце дві корови, а бистре ні одну.
Липнут, як свині до браги.
Лізе, як муха у борщ.
Лізе, як муха у молоко.
Лізе, як німий до сповіди.
Лізе, як сновида.
Лінивий два рази ходить, а скупий два
рази платить.
Ліпше з розумним загубити, ніж з дурним найти.
Ловитси (наука,бесіда), як горох до стіни.
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Маєш рихт, як жаба фіст.
Мінєє шило за мило.
Мовчи язичку, будеш їсти кашку.
Молодий, як Сурмеїв лошак.

Собаку ніч пригонить – ніч відгонить.
Стара курка – смашна зупа.
Стулений як пиріг.
Старість не радість, там болит, там колит,
а там ни ківай.

Наварила мамуця, шоби не їла і куця.
Нагадала баба як була дівкою.
Наглотило, як у Малиновського на обіді.
На злодієви шєпка горит.
На кого Бог, на того і люди.

Така пара, як корова з телям.
Така пара, як Сауко і Варвара.
Так гризеси, шо і за вухом йго не свербит.
Такий пан, шо у соломі спит, а зубами чухаєтси.
Тебе добре по смерть посилати.
Тиха вода береги лупає.
Треба си поперти, аби умерти.
Тягнули ведмедя до меду аж фіст урвали,
а від меду вуха.

У жінки довгий волос, а короткий розум.
У кожній хаті жінка тримає три вугла,
а чоловік лиш один.
Упертий, як віслюк.
Уродиси та удайси, а як нє,то западайси.
Усьо однако, хоч бий головою до каменя,
а хоч каменим до голови.
У тебе (него, неї), бігме, як у кози ме.
У тебе (него, неї) гадок, як у пса стежок.
Утікає як чорт від ладану.
У череві нема вікна.

Напасть – гірше правди.
На тобі, небоже, шо мені не гоже.
Невістка – псєча кістка.
Ни вижи своє під носом, але чуже під лісом.
Не далеко до смерти, та не мож умерти.
Не до віка каліка, не до смерти паном.
Недосіль на столі, пересіль на чолі.
Не кажи «гоп», бо-с не перескок яму.
Не копай яму на другого, бо сам у ню упадеш.
Ні в полі не бери, ні вдома не лиши.
Ні до Бога, ні до людий.
Не тілько світа кілько у вікні.
Одна ворона з кола, а десіть на кіл.
Очі страхают, а руки змагают.

Перша жінка від Бога, друга від людий,
а третя від чорта.
Пес, котрий гавкає, не кусає.
П’є горівку, як качка воду.
Пізнати пана по холєвах, а господаря по двору.
Пішла до міста купити горнец тіста.
Пішов Яким, та не знав за ким.
Помагає, як бабі кадило.
Поможи мені облизати губи, коли вони гіркі,бо
коли солодкі, то я їх сам (сама) оближу.
Позіваєт, як Матаціха.
Поможе, не поможи, а ти заплати, небоже.
Правда – очі коле.
Правді давно відзвонили.
Прийшов тот, шо роздирає рот.
Пробує пальцем море.
Пропав, як пес на ярмарку.
Рада б душа до раю, та гріхи ни пускають.
Раз козі на торзі.
Рання пташка зуби долобає, а пізня очі протирає.
Рано устанeш – далеко зайдеш.
Робота дурня любит.
Розбіглися, як липові клини.
Розгорлався як Галайда.
Розуміє, як коза у календари.
Розумієтьси, як вовк на звіздах.
Рука руку миє, а лице обі.
Світив би си гайко, а запав би си найко.
Світила би си фрика – мала-нeвeлика.
Сирота, а рот як ворота.
Ситий голодного не знає.
Скалить зуби, як сука з курудзів.
Скрививси, як сeрeда на п’єтницу.
Сопе, як ковальський міх.
Сором, як тій кобилі, шо віз перевернe.

Хитра як зозуля.
Хитрий як лис.
Ходит як єрка Галукова.
Ходит як тіло без душі.
Ходит як сновида.
Ходит як Тумакова сука.
Ходит як туман вісімнацітий.
Ходит як Хараш з бараном.
Хоть бий батогом, хоть колом, а віу (віл) волом.
Хто біжить за двома зайцями не зловит ні одного.
Хто високо літає, той низко паде.
Хто не дивитси під ноги, лізе у болото.
Хто іде не кликаний, виртаєтси обмиканий.
Хто клине, той не дякує.
Хто мовчить, той двох навчит.
Хто носит, той не просит.
Хто правцує,той дома не ночує.
Хто хоть раз упікси, дує і на студену воду.
Чим дихне – тим брихне.
Чим криво, тим смішно.
Чікає як каня на дощ.
Чікай, чікай прийде коза до воза.
Чікай коню поків трав віросте.
Чого бик навик, того і ричі.
Чого бідний, бо дурний.
Чоловік голова, а жінка шия.
Хоч йка мудра голова, а шия нею провадит.
Чорна земля родит білий хліб.
Чужими руками добре брати грань.
Шкода, шо розуму не мож купити.
Шо плюнув не лижу.
Шо посіяв те і пожнеш.
Штудирує на патички.

Яблуко не кочеїси далеко від яблуні.
Яйце май мудре від курки.
Який міх така і латка, яка доня така і мамка.
Який постіу така і застола (латка), яка мама
така і доня.
Як нема розуму то і коваль не кує.,
Як не потічит то капне.
Як постелиш так і віспишси.
Як є хліб і вода, то нема голода.
Як убібрауси грибом то ліз у борщ.

Записала проф. пенсіонерка
Марія Н. ФРаСеНюК
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Як син села Негостини, як поет і
людина, я не раз писав на сторінках
українських газет про рідних і
любих односельчан, про гарних і
талановитих дівчат, про сім’ї, які
живуть і процвітають у Негостині,
які відзначилися у щоденній праці,
культурній діяльності, в шкільній
науці – стали, одним словом, прикладом для всіх негостинців.
Тому знову берусь за перо, щоб
написати про талановиту вчительку
Христину Кідешу, про її чарівні очі і
про її золоте добре серце.
Школярі її так люблять, як весна
любить свій цвіт, як літо любить со нячне проміння, як осінь своє золото, як зима Різдвяні Свята і віковічні
колядки...
І не лиш школярі, але і всі негостинці, тому що ті діти, яких Христина виховувала і виховує завдяки
своєму таланту вчительки, доходять в житті до успіхів, до бажаних
здійснень...
Христина – мати дуже гарних
двох дочок, дружина заступника
примаря Юліяна Кідеші, дуже гарна
на вроду, бо не даром я назвав поезію «Христинині очі», яку із великої
шани присвячую їй, щоб бачила, що
негостинський поет, який є і членом
Спілки письменників Румунії, не
обминає талановитих осіб, не обминає таких мудрих учителів, як Христина, не обминає жодну красоту.
Я радий, що Христина процвітає
в Негостинській школі, що тоді, коли
йде селом, то леліє, наче схід
сонця, коли воно збирається поцілувати всі простори землі і всю квітучу

Христинині очі і ЗоЛотЕ сЕрцЕ

красоту, з якою Христина дружить
ще від дня свого народження.
Її очі темні, як нічка, ясні як день,
як говориться у пісні, ніколи не хвалилися своєю чарівністю, своїми
проміннями.

сказати: «Дай Боже, щоб ця красота
та її блакитні очі ніколи не збідніли».
Христина була і є щасливою,
вродливою, веселою, тому її люблять, як справжню україночку, за її
пісенний голос, за її милі очі, за
обличчя рум’яне, за її всі пісні, які
так гарно виконує в художньому
гуртку «Червона калина».
Нині я, як бувший диригент,
упевнений, що Христині все вдається, бо має талант, красоту,
розум, амбітність, бажає весь час
окрилитися добрими і плідними
результатами...
Для мене велика радість писати
про пані вчительку Христину, про її
щире ставлення до школярів, до їх
батьків, до сільського щоденного
життя, даруючи людям радість,
Не бажала ніколи своєю красо- надію на добро і на щастя.
тою когось вразити засмутити коЯ рад що недалеко від моєї хати
гось, знівечити, вдарити нею когось живе прекрасна вчителька Христиу саме серце.
на, яку Всевишній обдарував красоХристину характеризує ніжність і тою, талантом, а понад усе – добповага до кожного.
рим, щирим серцем і повагою до
В своєму житті я ніколи не пере- кожної людини, повагою до людей
більшував в тім всім, що писав.
старшого віку, до всіх викладачів,
Моє враження, і не лиш моє, про до учнів і до всіх негостинців.
вчительку Христину залишається
І тому, що я малюю картини, на
справедливим, яке на підставі ве - яких яскравіє тільки і тільки красоликої любові до талановитих і зна- та, тому я і зупинився над Хрименитих осіб, залишається як со - стининою красотою і вирішив у
лод пісенної сльози і як промінь статті змалювати її і в поезії, яку я
пісенної радості.
назвав «Христинині очі». І яку приУчителька Христина появилася з свячую їй із бажанням, щоб яскравінегостинської краси, щоб той, хто її ла ціле життя.
побачив на життєвій сцені, міг би

ПРеСВЯтаЯ БоГоРоДИце,
СПаСИ НаС ...

Осінній лагідний день... Сонце усміхається із
небесних висот і обіймає природу, яка щойно вдягнула позолочений одяг для надзвичайного святкового дня Покрови Пресвятої Богородиці. Дзвони
церков дзвінко лунають, сповіщаючи про головне
свято православного календаря, яке визнається
найзначнішим святом протягом всієї осені.
«Покрова Пресвятої Богородиці – одне із
найважливіших християнських свят. Його повна назва – Покрова Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці і Приснодіви Марії.
За переказами, у 910 році Богородиця, осяяна
небесним світлом й оточена ангелами та святими, з’явилася людям, які молилися у Влахернському храмі в Константинополі за визволення
від ворогів, які оточили місто. Пресвята Діва
Марія зі слізьми стала молити Бога за християн.
Потім Божа Матір на знак того, що бере народ
під свою опіку, покрила людей у храмі чесним
своїм омофором (грецьке омофор – наплічник,
тобто довга широка тканина з хрестом, яку
носять священики на богослужіннях).
Пресвята Владичиця сяяла небесною славою, а покрив у руках її блищав «краще за промені сонячні». Дивовижний покрив захистив
місто. Буря, яка піднялася в той момент, розкидала кораблі противника, позбавивши жителів Константинополя від смерті. Символ та
значення Покрови Свято Покрови Божої Матері
та ікона Покрови – зворушливий символ невпинного заступництва Владичиці за рід людський.
Воно є одним із найвеличніших свят, тому на
честь нього досить часто освячують новозбудовані храми. Покров Пресвятої Діви – знак
любові та участі, які Матір Божа відчуває до

людей. Його благодать незримо осіняє й захищає кожну людину, оберігаючи від гріха і допомагаючи в нелегкий час.»
У Балківцях великий рух, цього дня церква
святкує храм, охороницею якою є Матір Божа.
Все село єднається, немов родина у церкві, де
богослужіння відправляють 12-теро священиків.

Від менших до старших, учні поруч із викладачами, підлітки із батьками та дідусями рушили у
божий храм, щоб приєднатися до мольби отців
та віддячити Пресвятій Матінці за охорону та
допомогу. Сюди завітали і пан депутат Мирослав
Петрицький, поруч із головою Сучавської філії,
інспектором Іллею Саучуком, і мером села Василем Шойманом та його заступником Юліаном
Кідешею.
На це спеціальне богослужіння отець парох
Космін Куку приніс мощі Святого чудотворця
Спиридона Триміфунтського «Святий, який
ходить» – оксамитові черевички, одягнені на
його ступні, зношуються, і кілька разів на рік їх
замінюють новими. Вже кілька років отець милує
всіх присутніх на храмі церкви і кожного року
приносить мощі якогось святого. Таким чином
священик дає змогу людям відкрити таємницю
твердої віри у Бога і надії, які подолають всі
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хРИСтИНИНІ оЧІ

В Христини прекрасні є очі,
Як зорі безмежних небес,
Подібні до дня і до ночі,
До всіх віковічних чудес.

Вона ними сіє проміння,
Щоб краще для серця були,
В них квітне любов і сумління,
Вони для людей зацвіли.
Хто бачить їх в пахощах ночі,
Чи в сяйві ранкового дня,
Той більш не забуде ті очі,
Їх чар пронесе все життя.
Вони розвівають морози,
Віддалюють зими важкі,
Вони претворюють грози,
В безхмарні і в сонячні дні.

Бо там, де вони яскравіють,
Де промені їхні цвітуть,
Там ніжність вони світлу сіють,
І кожному радість дають.
Вони є, як раннє світання,
Якого чекає земля,
Як дівчина свого кохання,
Як чайка в степу джерела.

Сьогодні вони в Негостині
Цвітуть для потіхи в красі.
Цей дар Господь дав Христині,
Щоб ними раділи ми всі.

Михайло ВолоЩУК

перепони людської уяви щодо глибокої любові
Господа до людини. Одночасно відкривається й
велика сила святих, які допомагають тим, що
припадають до них та просять допомоги.
Із промови священика Косміна випливає
дбайливе ставлення до своїх віруючих, відповідальність за їх душевний розвиток... Присутність
багатьох людей у церкі багато чого доказує про
щоденну діяльність священика.
Не можна було не запримітити, що із великою
повагою жителі села одягнули народну ношу,
надаючи спеціального відтінку цьому святу. Цікаво знати, що у цьому українському селі народний
костюм гарно затримався із дідів-прадідів. Сучасність із своїми модними тенденціями не змогли
замінити це поважне ставлення односельчан до
рідного, особливо любов до рідної ноші. За це
тільки слова пошани для всіх тих, які зберігають
рідну ношу, яка є знаком нашої ідентичності...
Учні школи у народних костюмах прекрасили
богослужіння на храму церкви не тільки присутністю, а також виконанням пісні, пресвяченої
Пресвятій Марії під керівництвом священика
Йонуца Кирстяна та його дружини, викладачки
Нарциси Кирстян.
Присутність дітей у храмі божім це жива надія
що віра продовжуватиметься. Дитина неначе
парость, якщо дбайливо плекається, виросте
сильнішим і стійким, так буває із вірою: якщо у
душі дитини посадиш любов, віру, терпеливість,
молитву і надію, вона розцвітатиме і продовжуватиметься із покоління у покоління...
Такого прекрасного дня Матір божа, мабуть, із
любов’ю та милосердям спостерігала за балківським храмом та обіймала всіх присутніх
своєю покровою. А що може бути більше спокійним, ніж під охороною Божої Матері? ...

анка МайДаНюК-штюБІаНУ

Фото авторки
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Фестиваль релігійної пісні у Бухаресті

Під орудою новообраного Комітету
Бухарестської філії Союзу Українців Румунії на чолі з його головою Михайлом Гафією Трайстою у суботу 12 жовтня у залі
Даллес відбувся вечір релігійної пісні, присвячений святу Покрови Богородиці, а в
неділю вокальні гуртки, які виступала на
сцені, прославляли Матір-Богородицю в
українській церкві Столиці.
На запрошення сурівського бухарестськогого комітету відгукнулися вокальні колетиви, які виступають у церковних хорах, з
Полян і Кричунова /Мараморощина/, з
Негостини /Сучавщина/ та з Карансебеша
/Банат/.
Комуністична ідеологія намагалася прикувати людину до «прокрустового ложа» покори, намагалася протягом цілих десятиріч
відібрати у неї вільномислення, гідність, віру
у Бога. Мої ровесники ще пам’ятають комуністичне гасло радянського кореня, яке проголошувало, що «без попа і бога – нам рівня
дорога», але ця дорога вела до духовного
зубожіння, а християнські храми перетворювалися, якщо не на руїни, то на конюшні. Ще
понад тридцять років тому диктатор-комуніст Чаушеску стирав з лиця землі церкви –
історичні пам’ятки у Бухаресті.
Будівлі можна знищувати, та не можна
знищити, викорінити з християнської душі
віру. Не містичну віру, як у Середньовіччі, а
віру у вищу справедливість, якою є Бог,
християнську мораль, без якої людина не
може бути повноцінною, бо ця мораль формувалася віками, за неї служителі бога
часто віддавали життя.
Тому дійство у столичному залі не можу
назвати спектаклем, а чудодійним бальзамом для душі і серця віруючих, присутніх
християн. А в тому, що серед співців були
від літніх людей до дітей я вбачаю все більшу прихильність нашого люду до Божого
Слова.
Показовий той факт, що коли на сцені
виступав полянський хор, в ньому молода
мати тулила до себе синочка, котрий може
вирости тільки справжнім християнином, а
в кричунівському вокальному гуртку біля
іншої молодої матері стояла дівчинка, яка
також співала Богородиці.
Почався вечір духовного дійства Моли твою, проказаною отцем-дияконом бухарестської української церкви – Володимиром Мальковичем.
Першим вийшов на сцену церковний хор
з Полян, заснований 2000-го року. Хористи
– у місцевій ноші. Жінки у горботках, вишитих сорочках, киптариках, у постільцях, а
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на голові зелені хустини, в яких ходять і до
церкви, бо не годиться жонам заходити до
божого дому простоволосими.
Злагоджено виконали полянці Отченаш,
потім кілька релігійних пісень, що їх виконують очевидно і на інших релігійних святах у найбільшому в Румунії українському
селі.
За полянцями виступала «Червона
калина» з Негостини – наставник Юліан
Кідеша. Ведучі програми підкреслили, що
«Червона калина» протягом останніх років
була учасником та лауреатом багатьох
пісенних фестивалів.
Гарна і вберя калинівців, особливо жінок: вишиті сорочки, червоні хустини, червоні чобітки. Задушевно пролунала пісня
«О Маріє, мати божа». Більшість з них є і
членами церковного хору у божому домі з
храмом святого Димитрія, в якому править
отець Данієль Петрашук. «Червона калина» проспівала одну релігійну пісню і порумунськи, бо і в негостинській церкві служба відбувається двомовно.
Мені особливо припав до душі виступ
хористів із марамороського села Кричунешти /Кричунів по-місцевому/. Це «Зелений
барвінок», заснований 2000 року. Припав до
душі, можливо, й тому, що серед дорослих
хористів була й маленькка дівчинка з своєю
мамою – вона також вплітала свій голосочок
у пісню. Гарні у «Зеленому барвінку» і чоловічі голоси, виділяючись один з співаків,
котрий мав сольне інтермеццо.
Завершив вечір релігійної пісні «Український голос», із Карансебеша під диригентською паличкою невтомного Івана Лібера,
який керує хоровими формаціями вже цілі
десятиліття.
Перший хор «Зелена ліщина» Іван Лібер
заснував ще далекого 1951 року.
У виступі «Українського голосу», який
складається з літніх жінок і чоловіків, видно
руку досвідченого диригента і гармонізований спів во славу Бога і Марії Богородиці. І
карансебешці були у народному строї.
Перший випуск фестивалю релігійної
пісні, який з певних причин об’єднав тільки
чотири хорові колективи, пройшов піднесено, натхненно, він обрадував душі християн як у залі, так і в українській церкві Буха реста, переконав, що люди повертаються
до Божого Слова, до віри. Бо не тільки хлібом єдиним повинна жити людина, вона
потребує і духовної поживи.

Михайло МИхайлюК
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