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Ми вдвох ішли й не говорили,
Ти вся засніжена була,
Сніжинки грали і зоріли
Над смутком тихого чола.

Максим Рильський

v Не дамо погаснути свічці пам’яті
v Вчіться, діти...

v Філія Союзу Українців Румунії

Сатумарського повіту підтримує
контакти з Україною

Поздоровлення до зимових свят

Голові Союзу українців Румунії

Ми розуміємо великі виклики, які
стоять перед СКУ. Я певний, що
разом ми досягнемо успіху, поклавп. Миколі Мирославу
ши кінець іноземній агресії та встаПетРецьКоМу
новивши мир на українській землі.
Для цього ми повинні забезпечити,
Шановний Пане Голово!
щоб Росія припинила свою військоВід колективу Посольства Укра- ву, економічну та культурну агресію,
їни та від себе особисто щиро а також дезінформаційну кампанію,
вітаю Вас з прийдешніми Різдвом повернула Україні незаконно окуповані території Криму та Донбасу, а
Христовим та Новим 2019 Роком!
У ці світлі святкові дні зичу Вам також звільнила всіх політичних
і Вашим близьким міцного здоров'я, в’язнів та заручників.
Ми всі маємо обов’язок допомогти
щастя, миру, добробуту, сімейної
злагоди та Господнього Благосло- народу України розбудувати сучасну
демократичну державу та досягнути
вення на многая літа!
Користуючись нагодою, хочу його євроатлантичних прагнень. Для
подякувати Вам за постійну підт- цього ми мусимо і далі сприяти розвитку об'єднаних, організованих та
римку і добру співпрацю.
З повагою, та найкращими по- впливових українських громад у
всьому світі, які будуть продовжувати
бажаннями!
олександр БаНьКоВ виховання багатьох поколінь свідоПосол україни в Румунії мих українців.
У цей святковий час я закликаю
всіх, кому небайдужа доля України,
Різдвяне привітання
щедро присвячувати свій час та
Від імені Світового Конґресу надавати фінансову підтримку СвіУкраїнців хотів би висловити свої товому Конґресу Українців.
Від імені Світового Конґресу
щирі вітання всім українцям і друзям
Українців та моєї сім'ї, дружини
України з нагоди святкових днів.
Як новообраний Президент СКУ Адріянни і дітей – Романа, Данила,
хочу подякувати минулому Проводу Лариси та Олени, щиро бажаю Вам
СКУ, зокрема Раді директорів та миру, злагоди та щасливого Нового
безпосередньо попередньому Пре - року і веселого Різдва.
Христос рождається! Славімо Його!
зидентові Евгену Чолію, за жертовну працю та значні досягнення на
СВІтоВИЙ КоНҐРеС уКРаЇНцІВ
користь українського народу.
ПаВло ҐРод
У кінці листопада 2018 р. провідПрезидент
ники українських громад із різних
країн світу зібралися в Києві на XI
Світовому Конґресі Українців, під
***
час якого виробили плани на май- Шановні та дорогі мої друзі,
бутнє, модернізувавши і децентралізувавши структуру СКУ та обрав- Сію, сію, посіваю,
ши нову команду для координації та З Новим роком Вас вітаю!
здійснення керівництва світовою На щастя, на здоров'я на той
Новий рік,
українською громадою.
***
Aroma de brad, colindele și voia
bună să vă umple sufletul de bucurie!
Sărbători Fericite!
Ionela DOBRICĂ,
deputat în Parlamentul
României

***
Sărbători Fericite alături de cei
dragi!
Sebastian RADU,
deputat în Parlamentul
României
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***
Cu prilejul naşterii Domnului Isus
Hristos şi al Anului Nou, vă dorim
multa sănătate, succes în activitatea
pe care o desfășurați, pace, prosperitate şi ajutorul Bunului Dumnezeu!
Sărbători fericite!
Andrian AMPLEEV,
deputat în Parlamentul României
Silviu FEODOR,
preşedintele CRLR
***

Fie ca Nașterea Domnului Nostru
Isus Hristos și anul 2019 să Vă aducă

пло друзів та близьких, мир, спокій
та злагоду у суспільстві і нехай у
цьому сприяє Вам Віра, підтримує
Надія, допомагає Любов!
З повагою,
голова Рахівської районної
ради В.л. даН
***
Шановний пане Миколо та
члени громадської організації
Союзу українців Румунії!

Щоб краще родило як вторік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас, Християни, Голова не
боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Христос ся рождає!
Щасливого Нового Року!
евген ЧолІЙ

***
Шановний Миколо Мирославичу!

Щиро вітаю Вас з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Бажаю, щоб рік, що настає, був
щедрим на добро і достаток, на
творчгу наснагу і професійні досягнення, а тепло Різдвяної свічки
зігрівало Ваші серця і надавало
радості та натхнення.
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – допоможуть
Вам і Вашим родинам зробити все
те, про що так давно мріяли.
Вірю, що у Новому році, Ви відчуєте турботу з боку колег, теDumneavoastră și celor dragi sănătate, bucurie, prosperitate și împlinirea
tuturor dorințelor.
Crăciun fericit!
La mulți ani!
Ing. Ognean CRÎSTICI,
președintele Uniunii Sârbilor
din România
***
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă vă
transmitem cele mai sincere urări de
sănătate şi prosperitate!
La Mulţi Ani!

Deputatul minorităţii naţionale
albaneze din România,
Bogdan Alin StOICA

***
Naşterea cea după Trup a Fiului
lui Dumnezeu, care a reunit cerul și
pământul, să vă aducă în suflet bucuria unui început nou pentru întreaga
omenire. Aceasta are menirea de a
ne întoarce la trăirea permanentă în
dragostea deplină a lui Dumnezeu.
Cu ocazia acestui mare praznic
dumnezeiesc, rog pe Pruncul Nou
Născut, să vă dăruiască sănătate,
pace și іubіrе, ca împreună să
cântăm cu îngerii: Slavă întru cel de

Прийміть щирі вітання з Різдвом
Христовим та Новим 2019 роком!
Уже більше двох тисяч років це
свято несе людству неперевершене світло християнської любові, яка
наповнює людське життя змістом,
додає сил жити, творити та нести радість Богу і один одному.
Це свято великої єдності коли
весь християнський світ різних
континентів, різних, національностей, різних конфесій об’єднаний
соборною молитвою та доброю
звісткою: Христос народився!
Нехай же Різдвяні свята надихають Вас на нове подвижництво
в благородній справі відродження
віри, звеличення Церкви, розбудови
нашої держави.
У ці святкові дні бажаємо Вам
гарних Різдвяних свят, Божої милості, міцного здоров’я, добрих справ
в ім’я Господнє та рідної нашої держави України.
Зі щирою повагою
Начальник управління у справах національностей та релігій
Вінницької облдержадміністрації
Ігор СалецьКИЙ
Голова громадської організації
«Рада національних товариств
Вінниччини»
Мерабі НаРСІя

Sus lui Dumnezeu și pe pământ pace,
întru oameni, bunăvoire!
Noul an și Boboteaza să vă aducă
Lumină nouă și Sfântă și multe daruri
alese din cerul deschis prin Glasul
Tatălui, prin Botezul Fiului și prin
pogorârea Sfântului Duh.
Cu arhiereşti binecuvântări,
TEODOSIE
Arhiepiscopul Tomisului
***
Fie ca frumuseţea sărbătorilor de
iarnă, să vă aducă în suflet speranţă,
linіştе şi lumină.
Vă doresc ca în Noul An visurile
dumneavoastră să devină realitate,
iar eforturile sa se concretizeze în
poveşti de succes.
La mulţi ani!
Mihnea COSTOIU

***
Îmi face o deosebită plăcere să vă
transmit, cu prilejul zilei onomastice,
urări călduroase de sănătate, liniște
sufletească și putere de muncă.
La mulți ani!
Cu stimă,
Gabriel MUTU
Primarul Sectorului 6
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Інтерв’ю з головою Союзу українців Румунії,
депутатом МИКолою МИРоСлаВоМ ПетРецьКИМ

– Пане голово СУРу, пане депутате,
минулого року, з нагоди святкування Дня
Української Мови, поважні гості, присутні
на цьому заході, не скупилися на похвали,
поздоровляючи Вас за те, що Ви добилися
того, аби Законодавчий форум Румунії
ухвалив День, коли українська громада щороку відзначатиме рідну мову. Похвали були
повністю заслужені, оскільки Вам нелегко
було добитися з трибуни Парламенту
цього рішення.
Скажіть, будь ласка, це найбільшій Ваш
успіх, відколи українці доручили Вам депутатський мандат?

– Щодо узаконення Дня Української Мови
хотів би уточнити декілька фактів. Між державні відносини між Румунією та Україною, як відомо, мають деяке «охолодження»
– тимчасове, сподіваюся! Певні події в сусідній країні дали нагоду деяким політикам спекулювати цей момент. Можна було передбачити, що екстремістські політичні ентузіасти підуть на таке, що і сталося. Передбачаючи можливість сутичок, особливо після
бурхливого заперечення проекту в Комітеті
культури, мистецтв і засобів масової інформації, я мав кілька чітких дискусій з колегами
з різних партій до – пленарного засідання
Палати.
Таким чином я наголосив, що зовнішня
політика Румунії не буде примикати до негативних практик у сфері фундаментальних
прав і свобод, а навпаки, збереже свій статус як приклад позитивної практики. Я також
підкреслив у цих переговорах, що законопроект не відноситься до неприродних, а до
«фундаментальних, незмінних і загальних
прав».
Головним був той факт, що законопроект
знайшов позитивні відгуки як в українській,
так і в румунській пресі, головно в українській громаді Румунії. Румунія стала першою
державою світу, після України, яка прийняла
такий законопроект і, таким чином, майже в

усіх школах, де викладається українська
мова був відзначений цей день.
Можу сказати, що будь-який успіх, якщо
це на користь українців Румунії, то він важливий, і це треба, щоб зрозуміли всі. Успіхи
не треба пріоритизувати, всі вони головні,
але найголовніше, щоб їх було якнайбільше.

– Ставлю це запитання, оскільки, як
можна переконатися з «щоденника» депутата, який друкується переважно в газеті
„Curierul ucrainean“, Ви обстоюєте в Румунському Парламенті численні проблеми, що
стосуються життя української громади,
проблеми соціальні, економічні, освітні.
Можете навести інші найважливіші проблеми, які Ви зуміли розв’язати за минулий рік?

– Українці Румунії, живучи компактно і
менш компактно в 12 повітах, стикаються з
різними проблемами. Відповіда ючи на ваше запитання, хочу
навести декілька прикладів.
Одним з них може бути застосування Закону про Державний бюджет № 2/2018 про
балансування місцевих бюджетів на 2018 рік, коли дуже багато сіл зазнали значних втрат,
особливо в гірських районах,
розташованих у прикордонних зонах Румунії. Конкретно село Рускова, де проживають
5.537 жителів українського походження,
втрачали 2.100 тисяч леїв. Треба згадати,
що село до кінця 2016 року мало надлишок
у 4.242.841,56 леїв для одного проекту.
Беручи до уваги 6 статтю вищезгаданого
закону, село втрачало ці кошти. Таким чином
я звернувся до міністра фінансів, якому пояснив цю проблему, після чого вона була
виправлена.
Іншим прикладом може
бути урядова постанова № 9
від 23 серпня 2018 р. Поста новою внесено зміни до Закону про освіту, а саме доповнення ст. 263, що мало наслідком «створення труднощів і
дискримінації для виховання
на рідній мові».
Не треба забувати про проблеми, з якими стикалися
українські учні та викладачі у
Національному коледжі «Юлія Хашдеу» в
Лугожі. Директорка коледжу відзначила
поганий стан будівлі школи, великі фінансові
труднощі та суб'єктивні непорозуміння, які
виникали у співпраці з міською радою, проблеми, що були представлені і Міністерству
національної освіти.
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Прикладом конкретної проблеми, а також
швидкого її вирішення, була моя зустріч в
Шкільному інспектораті Тульчі, відповідно
обговорення з генеральним інспектором та
інспектором для національних меншин.
Темою дискусії було становище груп учнів,
які вивчають українську мову, реестрація
українських учнів до Інтегрованої інформаційної системи освіти в Румунії (ІІСОР).
Хоча в статистиці, що надсилається до
Міністерства національної освіти, в повіті
Тульча була досить велика кількість українських учнів, в ІІСОР вони не були зареестровані як етнічні українці, тому школи не
могли отримувати кошти для них. Пані генеральний інспектор, хоча спочатку стверджувала, що немає можливості пройти українським учням (хоча інші меншини повіту Тульча
перейшли до ІІСОР), в кінці обговорення
запевнила, що в той же день проблема буде
вирішена таким чином, щоб школи отримували відповідні кошти.
Також хочу згадати проблеми, з якими
стикалися українські студенти університету
імені Штефана Великого у Сучаві, де бувший міністр освіти Валентін Попа не хотів
ухвалити існування українських курсів, про-

блема, яка після того як була піднята з трибуни Парламенту та в Міністерстві Освіти,
була розв’язана.
В результаті добрих робочих відносин, які
я культивував з Державним секретарем у
справах релігій – відповідно серйозне пояснення потреб Української Православної
Церкви, схвалений грант у розмірі 200.000
леїв на реставраційні роботи на наших культових будівлях.
У тому ж дусі поваги до нашої Православної Церкви я виступив з трибуни Парламенту щодо християнської точки зору на
питання референдуму про конституційне
визначення сім'ї.
Іншим прикладом може бути дискусія відповідно до ст. 45 Закону про національну
освіту № 1/2011, де національні меншини
мають право на представництво, пропорційно до кількості класів, у керівних органах
навчальних закладів, в яких мова меншини
також викладається як рідна мова. Зокрема,
відповідно до закону, одним з директорів має
бути вчитель з числа відповідних меншин.
Однак у аналізі, проведеному з шістьма
іншими народними депутатами національних меншин, було встановлено, що в 151

Інтерв’ю взяв
Михайло МИхаЙлюК

(Закінчення на 4 cтop.)
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Інтерв’ю з головою Союзу українців Румунії,
депутатом МИКолою МИРоСлаВоМ ПетРецьКИМ
(Продовження з 3 cтop.)

школах, у дев’яти з яких викладаються українська мова, це право не дотримується.
Причина, на яку посилається МО є наказ
МО №4.865 / 2011 щодо затвердження відповідних методологічних норм, що за цими
нормами зумовлюється зайняттям посади
заступника директора мінімальною кількістю класів.
Не можемо не згадати про складність
питання фінансування українського ліцею у
Сігеті, де обрахунки перевищували границю,
встановлену рішенням уряду минулих років.
Таким чином, документуючись щодо отримання обґрунтованого підходу, я звернувся з
листом до віце-прем'єр-міністра Уряду. З
такою ж серйозністю, 10 квітня віце-прем'єрміністр Павел Стенеску відповів на те, що
він видав розпорядження про затвердження
інвестиційного об’єкту «Реабілітація ліцею
імені Тараса Шевченка» з багаторічним бюджетом на 937 174 леї.
Українці Румунії помітили, що від певного
часу культурні заходи, організовані СУРом,
почали регулярно транслюватись по національних телевізійних передачах. Це не
випадково. Після енергійних моїх виступів
була припинина хаотична практика в цій
установі. Члени нашої етнічної спільноти помітили, звичайно, що журналісти також присутні на всіх важливих подіях, включаючи
команди ТВР.
Надіславши рішучий коментар Раді директорів Нсціонального телебачення, було
досягнуто корекції практики, події української громади появилися на телеекранах,
рекомендованих їхньою культурною, художньою та етнографічною цінністю.
У постійній проблемі громадського транс-

порту у повітах Тіміш і Арад до мене звернулися мешканці сіл Мала Реметя та Забрані.
Для того, щоб привернути увагу більшою
мірою до проблеми, я зареєстрував нове
направлення у контексті вже вжитих заходів,
і таким чином улітку минулого року отримав
відповідь, що проблема була розв’язана і
транспорт у вищезгаданих повітах був відновлений.
– Якби поставити «на терези» Вашу
діяльність як депутата і як голови СУРу за
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минулий рік, то яка з них би переважала,
хоча, мабуть, розмежовувати їх не потрібно, бо вони тісно пов’язані?
Однак моє запитання породжене тим,
що у певних ділянках організаційного життя української громади, наприклад, в освіті рідною мовою, існують певні негаразди
– тут маю на увазі, зокрема, негаразди в
Сігетському педліцеї ім. Тараса Шевченка,
що зумовило Провід СУРу
надіслати ліцею Відкритого
листа. Але є й інші негаразди.

– Не думаю, що можемо
відокремити діяльність депутата від діяльності голови
СУР, або навпаки, так як і ви
сказали, вони дуже тісно
пов’язані. З досвіду СУР, і не
тільки, знаємо добре, що траплялося коли вони були відокремлені.
І хочу навести один приклад. Дуже добре знаєте, що
майже завжди коли відвідую
повіти, зустрічаюся з комітетами філій СУР
та людьми. Одного разу в повіті Тульча люди
звернулися до мене: «Пане Петрецький, в
якій якості ви зустрічаєтесь сьогодні з нами,
голови чи депутата? Для того, щоб знати які
запитання вам ставимо, бо минулими роками, коли ми порушували певні питання, коли
приходив депутат він казав звертатися до
голови СУР, а коли приходив, голова СУР,
казав звертатися до депутата.”
Звичайно, залежно від ситуації, багато
разів робимо звернення і від проводу СУР і
від депутата. Одну з них ви згадали у вашому запитанні, а саме негаразди в українському педліцеї.
Аналізуючи постійно стан
української освіти у Румунії
та беручи до уваги той факт,
що СУР єдиною представницькою парламентською
організацією
української
громади Румунії, основна
наша мета полягає у захисті
прав стосовно прояву і
утвердження етнічної, мовної, культурної і релігійної
ідентичності осіб, що належать до української національної меншини, Рада
СУР відправила відкритий
лист українському педліцею у Сігеті.
Ми завжди говорили, що може виникнути
проблема через слабі результати, брак
інтересу та конкретних дій: може зменшитися кількість учнів, а мала кількість учнів
знаємо до чого може призвести... Навіть
говорити про це не хочу. Саме тому, аналізуючи ці всі питання, незважаючи на підтримку, яку надавав Уряд Румунії та Союз
Українців Румунії цьому ліцею, кількість
дітей зменшувалась.
Таким чином, Провід СУР у цьому листі

навів основні причини, які призвели до даної
ситуації, а також висловив глибоку стурбованість щодо ситуації, яка склалася у педліцеї.
У нас було і декілька пропозицій щодо
покращення справ у педліцеї, а головно провести глибокий аналіз негараздів з участю
батьків, учнів, місцевих і повітових органів,
представників МО, а також СУР.

– Напевно, на рік, який недавно почався,
рік 2019, Ви намітили собі, як голова СУРу і
як депутат, певні завдання. Чого саме
стосуються ці завдання, які з них першочергові?

– Завдань чимало, але хочу перекреслити деякі з них.
Одним з головних у 2019 р. залишається
українське навчання в Румунії, якому ми
повинні і надалі приділяти увагу. Маю на
увазі підручники для VІІ-го класу, співпрацю
між СУРом та школами, університетами, де
викладається українська мова і т.д.
Також треба згадати і про співпрацю з
повітовою та міською держдміністрацією
деяких повітах.
Головним залишається продовження покращення іміджу СУРу, і тут я маю на увазі
більшу популяризацію нашої діяльності. Ви
дуже добре знаєте, яка різноманітна та багата сурівська діяльність. Тільки за останні роки
вона зросла в чотири рази, але, на жаль, не в
усіх місцевостях вона відома, і коли я представляю людям що робимо, вони відповідають, «...а чому нам про це ніхто не повідомив...». Правда, ми багато зробили в цьому
напрямку, але ще багато треба зробити та
для цього треба щоб існувала співпраця.
Не можу не згадати про співпрацю з
нашими організаціями (філіями, молоді та
жіночої), де також багато було зроблено, але
ще є деякі повіти, де нам треба більше працювати, долучати активних людей і аналізувати діяльність всіх комітетів СУР, бо деякі
працюють тільки на папері, а з центру все
зробити неможливо.
Не треба забувати про зовнішні відносини та єдність українців Румунії, де нам треба
поставити в практику всі ті речі, які ми започаткували минулого року.
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МІжНаРодНИЙ феСтИВаль КолядоК та зИМоВИх
оБРядІВ уКРаЇНцІВ, 26-ИЙ ВИПуСК, СІГету МаРМацІєЙ

В суботу, 12-го січня цього року, відбувся 26-ий випуск
Фестивалю українських колядок і обрядів, організовани
СУРом в співпраці з Українською Православною Церквою
міста Сігету Мармацієй.
Українські колядники із Румунії та зарубіжжя зустрілися
коло 10-ої години у храмі УПЦ, де була проведена відправа,
після якої відбувся парад всіх учасників, аж до Музичної
школи «Джордже Енеску», на чолі з придставниками СУРу
Ботошан, Сучави, Ясс, Караш-Северіну, Араду, Тульчі, Тімішу,
Сату Маре, Клужу, Бухаресту, Марамурешу. Взяли участь
депутат Румунського Парламенту Микола Мирослав Петрецький і головний організатор події, Мирослав Петрецький,
мер міста Сігету Мармацієй Горя Скублі.
В цьому заході виступали хори, гурти, ансамблі та вертепи:
хор Марамороської філії СУРу, диригент Джета Петрецька,
ансамбль пісні й танцю «Лісоруб», Великий Бичків – керівник
Володимир Шепета, Україна, «Баранки» Великобичківської
музичної школи, Україна, керівник Василь Попович, Молодіжна хорала Філії Клуж, колядники із Реміт – керівник Лівія
Роман, вокальний гурт «Веселка», Луг над Тисою – диригенти
Анна Самбор, Марія Чубіка, Квартет «Доля» Київ – керівник
Мар’ян Гаденко, народний артист України, «Рущанка» із села
Рускова, хор Української Православної Церкви міста Сігет,
диригент Маргарита Лаврук, «Кривлянка», Репедя, провідник
Адріяна Рикало, колядники з Полян під проводом Марії
Вечунки, вокально-інструментальний гурт з Вишавської
Долини – «Гуцульский Плай», «Мікулянка», вокальний гурт
Сатумарської філії, колядники Арадської філії під проводом
Анни Ганціг, «Красняночка» з Красного, керівник Юра
Мочернак, гурт «Майданчик» з Качіки та Майдану, Сучава під
проводом Миколи Николаїшиного, жіночий вокальний гурт

народної пісні та Вертеп з Вишньої Рони – керівник Анна
Проданюк, хор «Голос українців» під проводом Івана Лібера,
Караш-Северін, «Червона ружа», Великий Бичків – керуюча
Анна Мігалі, колядники із Мурігйолу, Тульча, Вертеп із села
Кричунів – пров. Віктор Матус, колядники філії СУР Ботошан,
вокально-інструментальний гурт, колядники села Коштиль,
керівник Гафія Челенюк, артистичний гурт «Забава», керівник
Іван Бензар з Тіміської філії, «Красницькі колядники»
Верховинський район, Івано-Франківська область, Україна.

Було і є гарне та великче свято

«1993 Рік, день народження Фестивалю українських колядок у Сігеті – каже пані Колотило Ярослава, голова Буха рестської філії, який тому 26 років заснувала разом з представниками Посольства України та Української Православної
Церкви і тодішнім СуРом. А зараз він вийшов у світ і став
Міжнародним фестивалем колядок та зимових обрядів українців і проводиться в місті Сігету Мармацієй.»
Цього року, 12 січня, відбувся XXVI-ий випуск фестивалю
,де були присутні українці з різних повітів Румунії, а також
багато гостей з України. Всі присутні принесли з собою колядки, вінчуванки, вертепи і т. п. Всі хотіли показати себе і передати душу українського народу, спів і любов до традицій.
Між гостями на концерті я зустріла свого професора по
математиці із ліцею, пана Івана Корнищана, якому вже за
вісімдесят років і який із радістю і захопленням слухав колядки та колядував разом з артистичними групами. Я попросила
його сказати пару слів про цю подію: «Я дуже радий, що й на
цей раз діждався зустрітися з приятелями, знайомими і бути
разом з ними».
Пан професор згадав про дитинство, про юність, про те, як
він колядував: «Це було давно, але й тепер перед очима мої
друзі дитинства та юності; багато з них уже немає, але все
одно радісно».
Родом, пан із Луга над Тисою і проживає в Сігеті. Він пригадав, коли в дитинстві колядував і по той бік Тиси, коли ще границі не було: «Приємні спогади, думаю дожити хоча б до 30го випуску фестивалю. Дякую що зустрілися та поговорили».
І я дякую і хочу Вам повінчувати Вас:
Хай біда і горе
Омина ваш дім,
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Доброго здоров’я
Зичим Вам усім!

ярослава ШтеляК,
кореспондент
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v ТРАФУНКИ v ТРАФУНКИ v ТРАФУНКИ v ТРАФУНКИ v ТРАФУНКИ
Кохайтеся і плодіться

Стурбовані, мабуть, низьким рівнем народжуваності, очільники українського міста
Дрогобич подумали чимось заохотити молодожонів мати дітей. Та не прямим закликом,
мовляв, кохайтеся, одружуйтеся і плодіться, а
оголошенням – всім, всім, всім – у супроводі
музики про прихід на світ хлопчика чи дівчинки. Конкретно це робиться так: по місцевому
радіомовленню повідомляється про те, що в
такій-то сім’ї народилася дитина – хлопчик чи
дівчинка. Якщо хлопчик, то після оголошення
звучить бадьора, «геройська» мелодія, а
якщо дівчинка, мелодія – задушевна.
Ще зарано говорити про те, чи вигадка
міських очільників спонукала підвищення
рівня народжуваності серед молодих дрогобичан, але є вже з їхнього боку відгуки: мовляв, ініціатива гарна, мелодії милозвучні,
але матеріальна допомога молодим сім’ям
була б ще кращою...

Мільйонне заперечення Бога

Лист геніального фізика Альберта Ейнштейна, в якому він пише, що «Бог – це витвір
людської слабкості» був проданий «з молотка» в Нью-Йорку за 2,9 мільйона доларів.
Лист був написаний німецькою мовою в
1955 році, за рік до смерті вченого, і був
звернений до філософа Еріка Ґуткінда.
«Слово Бог для мене ніщо інше як вираз
і наслідок людської слабкості, а Біблія – це
збірник повних мудрості легенд, але досить
примітивних» – пише Ейнштейн. На першому аукціоні в Нью-Йорку лист був проданий
за 404.000 доларів.
Як бачимо, навіть і великі люди мають
маленькі блуди чи гріхи.

хто винен?

Факти такі: мешканці марамороського
українського села Вишавська Долина обвинувачують агентів Прикордонної поліції в

Сторінка гумориста

БаБуСИНе РеШето
«Коляд, коляд, коляда –
З неба звізда золота
Закотилася до хати,
Щоб нам заколядувати».

Ще й не встиг святий Микола здорово потрясти бородою, – запорошити сніжком пожовклі
поля та сірі ниви, як ми з Іванком вже почали
повторяти «Зійшла звізда на край світа», «Небо і
земля» та «Дивная новина», бо «поки не прийдуть Николи, не можна колядувати!», – вчила
нас бабуся Марія.
– Ану, не звіздикайте тільки, а ліпше поможіть
мені шукати решето, бо я вже або не довижаю,
або нечистий сіє муку крізь нього, – воркотала
бабуся.
Ми з Іванком почали роздивлятись по стінах,
заглянули на полицю і за припічок, хоча добре
знали, що там ні сам нечистий не знайде решета, бо ми ще ранком понесли його до старого
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тому, що їхня машина наїхала на перехожого чоловіка, та щоби замести сліди, вони не
допомогли потерпілому, а просто затягли
його у придорожній шанець.
Сталося це в грудні минулого року, коли в
центрі села, поблизу пошти, машина
Прикордонної поліції вдарила на дорозі
чоловіка, який був напідпитку, але це не причина – кажуть люди – повестися з потерпілим, як з собакою. Крім того, очевидці трафунку кажуть, що прикордонні поліцаї звикли вести машину вулицями села з великою
швидкістю.
Про це вони повідомили бухарестську
газету «Лібертатя», яка помістила інформацію про цю дорожню пригоду у числі з 6 грудня минулого року. Газета подає і фотознімки
з місця події.
У свою чергу, Прикордонна поліція заявляє газеті, що потерпілий сам напоровся
на машину, що шофер, зупинивши машину,
перевірив, в якому стані перебуває чоловік,
потім відвів його з дороги і повідомив швидку допомогу з Леордини, яка повезла потерпілого до лікарні міста Вішеул де Сус, де
йому було подано медичну допомогу.
Хто винен, а хто ні – не нам про це судити.

хата, звідки видно півсвіта

Немає гуцула, котрий залишався б байдужим, коли бесіда заходить про маржину.
Хоч і стримано, але похвалиться своїми
коровами, чи кіньми, або розповість, як сільська відьма забрала у корови сусідки-суперниці молоко, як заворожила, щоби вівці не
кітніли.
Так було давно, коли я їхав лінивим потягом з Радівців у Гуцульський край. Один
гуцул у гачах і вишитому киптарі скаржився
на гарування біля маржини, повторюючи, що
воно то так: «Коло маржини з ліхтарем встаєш, з ліхтарем лягаєш».
Всі йому підтакували, бідкалися і собі
задля годиться, тільки один вусатий гуцул,
вже у літах, нетерпляче совався, раз по раз
уставав і визирав у вікно, хоча до Бродини,
Матвія, який обіцяв нам таку звізду змайструвати, що на три села не буде такої! За це ми з
нашої ниви до його підвалу аж три гарбузи покотили, бо в нас «вродилось гарбузів, як звізд на
небі, – хвалилась бабуся сусідкам, – Немає
місця де їх зимувати, там зогниють, на ниві». Ніж
би мали жовті товстуни гнити на ниві, ми їх до
Матвійового підвалу.
А Матвій до нас:
«Таку вам звізду змайструю, що аж... Ви тільки решето мені роздобудьте, бо в мене золота1
досить!.. Так обліплю ним решето, що аж вид
братиме, такої звізди...»
Та звідки того решета роздобути?.. Випросити
у бабусі?.. Не дасть! Хіба не просили ми у неї
вовни на м’яч і клоччя на батіг?.. Хіба дала?.. Не
дала!.. То і решета не дасть. «А ви і не просіть, –
вчив нас старий Матвій. – Візьміть, а після Різдва
поставите на місце, мабуть, і не запримітить.»
Та ось як не запримітила! Не минуло ні півдня, а вона вже шукає його...
– Та тут висіло на клинку! Чисте чудо, пропало решето та й годі! – воркотала
далі бабуся, а потім до нас:
– Ану, біжіть, бабини, до Одоті Митрихи під
берег та позичте решета, бо вже

куди він їхав, було ще гей далеченько.
Я старався запам’ятати бесіду, що точилася у купе старого, скрипучого поїзда для
майбутнього репортажу, дивуючись водночас, чому той вусатий гуцул не обізвався
жодним слівцем до нікого із своїх краян.
Коли гуцул знову підвівся і визирнув у
вікно, я не стерпів і запитав: «Кого виглядаєте, вуйку? Може, свою любку? До Бродини
ще далеко!».
Він усміхнувся з-під пишного вуса і
мовив: «Минулися мої любки... Хату свою
визираю...»
«А де має бути та хата?»
«Доїдемо, то будеш видіти», – загадково
відповів вуйко.
Потяг намотував на колеса кілометр за
кілометром, і вже показалася лісопильня у
селі Фалкові. Коли проминули її і під’їжджали до Бродини, гуцул поманив мене до
вікна:
«Видиш ту гору, а на ній хату? То моя.
Звідти мені півсвіта видко».
Була та гора висока, крута і безлісна на її
вершечку, наче під самим небом стояла хата
вусатого гуцула. Я позаздрив йому , з сумом
пригадавши, що з вікна моєї столичної квартири видно закіптюжені стандартні будинки,
запилюжені клаптики пожовклої трави і
зажурені, хирляві дерева, словом те, що ми
пишно називаємо «зеленою зоною». Я
мимохіть зіщулися, бо знав, – ніколи мені не
жити на високій кучері Гуцульського краю,
звідки видно півсвіта. Та навіть якщо зійду
на ту круту гору і озирнувся навколо, той півсвіт не прийме мене у своє лоно, бо я чужинець. Наді мною буде чуже небо, повітря
занадто гостре для легень городянина,
стежка надто крута, і я знову захочу бути в
своїй бетонній коробці міського житла, в якій
мені вистачає кілька кубометрів забрудненого повітря.

Михайло МИхаЙлюК

ПС. Тепер поїзда туди немає – забрала
вода. Немає і тієї хати на вершині гори, бо,
видно, вже нема її господаря.
окріп для мамалиги давно кипить, а тут нема
чим муки просіяти.
І так щодня: «Біжіть, бабини, позичте!»,
«Біжіть, бабини, віддайте!».
Ми бігли, посміхаючись один на одного, а
бабуся тільки дивувалась, які в неї чемні та гречні внуки.
І справді, такої звізди не було ні в кого з верхнянських звіздарів а за це нам газди не дрібняки,
а самі третяки та п’ятаки в руки сунули, аж на дві
пари нових черевик заколядували.
– Тільки минуть Одорщі, то пійде баба до
Согота та купить вам черевики, бо мушу і решето
купити, не буду, на посміх людям, щодня у сусідів
позичати, – скаржилась бабуся.
Але день перед тим як мала іти до Сігету,
побачила решето на клинку.
– Чисте чудо! – сплеснула руками. – Або я
вже осліпла, або нечистий
пропав би...
1 Золото – папірці для обгортки цукерок.

Михайло ГафІя тРаЙСта
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тРИ феСтИВалІ уКРаЇНСьКИх КолядоК та оБРядІВ у БаНатІ

* У четвер 20 грудня у музеї міста Каран себеш відбувся ХХІ-ий випуск Фестивалю українських колядок та обрядів, організований Філією
СУР Карашсеверінського повіту.
У Фестивалі взяли участь творчі колективи:
«Українські голоси» та «Червона калина» з міста
Карансебеш, «Зелена ліщина» з села Копашель,
«Барвінок» з села Корнуцел, артистичний колектив з села Селбеджелу, дитячі гуртки з Карансебешського ліцею «Дечебал», гурт Копашельської школи та гурт Корнуцелської школи.
Прибули також гості із повіту Арад – гурт «Надія»
із села Дуд (Тирнова).
* У п’ятницю 21 грудня у селі Пинкота відбувся ІХ-ий випуск Фестивалю українських колядок
та обрядів, організований Філією СУРу Арадського повіту.

У фестивалі взяли участь, окрім повітових
українських творчих колективів, «Надія» з села
Дуд, шкільні гурти з Агрішу Маре, Бетгаузена,
Магерату, Тирнови та «Радість» з села Васіле

Голдіш і гості із Ботошанського повіту, «Буковинські квіти» з Кіндешт та з України: «Вишиванка»
зі Старого Вовчинця та «Вербичанка» зі Стирчі.
* У суботу 22 грудня у приміщенні Культурного
українського дому міста Тімішоари відбувся
Міжнародний фестиваль українських колядок у
Банаті, організований Філією СУР Тіміського повіту, в якому взяли участь Церковний хор міста
Тімішоари, артистичні ансамблі «Забава» зі
Щуки, «Молоді дубки» зі Драгомірешт, «Шовкова
трава» з міста Лугожу, вокально-інструментальний гурт «Тріо Грінь», а також артистичні ансамблі з Варіяшу, П’єтроси Великої, Бетгаузена та
учнівський ансамбль з міста Лугожу, а також і
гості з повіту Арад, ансамбль «Надія» із села Дуд
(Тирнова), артистичний ансамбль з повіту Тульча
та з Ботошан «Буковинські квіти», з України «Вишиванка» та «Вербичанка», а також ансамбль зі
Сербії, з міста Кула.
На всіх трьох фестивалях були присутні депутат, голова СУРу Микола Мирослав Петрецький,
генеральний секретар СУР Ірина Люба Горват,
голова Комісії з питань культури СУР Михайло
Трайста та радник Міністерства освіти Елвіра
Кодря.
У своїх виступах Микола Мирослав Петрецький висловив подяку головам повітових філій
СУР за запрошення і за їхню плідну працю, яку
проводять кожен у своїй філії, а також підкреслив, що головною місією покоління з досвідом є
передати молодому поколінню українські обряди, звичаї та традиції, а молоде покоління повинне берегти його, як зіницю ока, і передати у свою
чергу наступному поколінню. Також голова
Союзу Українців Румунії запевнив всіх, що він

разом з Радою СУР будуть підтримувати й надалі такі заходи, на яких тримається українство.
«На запрошення голів Арадської та Тіміської
філій СУР, я, у свою чергу, звичайно з їхнім дозволом, окрім нашого ботошанського ансамблю,
запросив два артистичні гурти з України, яких ви
бачили, як виступали. Вони всі вперше виступають у Банаті і дуже гордяться цим...» – признався голова Ботошанської філії СУРу Віктор
Семчук.
Примар з Старого Вовчинця Петро Остафійчук, який прибув з українською делегацією,
сказав: «Ми вдячні Союзу Українців Румунії за
можливість брати участь у різних культурних
подіях та різних заходах, організованих на території Румунії, бо ми тут, за кордоном, відчуваємо
рідну українську мову, ту надзвичайну її мелодійність, яку, не знаю чому, ми вдома не відчуваємо.
Ми маємо гарні партнерські стосунки з філіями
СУР Ботошани та Сучава, вони запрошують нас,
а ми запрошуємо їх на різні культурні заходи, бо
між українцями не можна ставити кордону, вони
треба, щоб спілкувались».

Михайло Гафія тРаЙСта

Ровесники – хоР «Ронянські голоси»
і Ронянський Письменник
михайло небиляк

Хор «Ронянські голоси» засновано того самого року, 1949, коли
народився письменник Михайло
Небиляк у прекрасному селі Вишня
Рівна, Марамориш. Мішаний хор на
4 голоси виповнить восени 70 років

активної діяльності. Впродовж свого існування мав 10 диригентів,
найдовший період диригування /19
років/ має теперішній 11-ий диригент, професор Джета Петрецька,
водночас інструктор танцювальної
групи «Соколи» і «Соколята». Про
діяльність хору я написала книжку і
періодично пишу у газетах українською і румунською мовами.
На початку того самого року,
1949, народився і ронянський поет і
прозаїк Михайло Небиляк, а саме
17 січня. Закінчивши семирічку у
Вишній Рівні, продовжував навчання в українському ліцеї «Драгош
Воде» м. Сігету. Потім поступив на

Весь час друкує свої вірші у часописах Марамориша, Бухареста і
навіть Канади.
Спілкується із письменниками
Мараморощини, Буковини і Бухареста. Стає членом Спілки Письменників Румунії.
У своїм селі бере участь у хорі
«Ронянські голоси», інших культурних заходах. Хочу повідомити, що усі
наші ронянські письменники – Михайло Г. Трайста, Павло Романюк,
Марта Бота, Марія Опрішан, Іван
Федько, Анна Рушть співали у хорі.
Михайло Небиляк писав вірші і
прозу і на румунській мові. Мав у
роботі роман «Tristeţea marilor
zăpezi», збірку віршів «Nepermisele
iubiri», але, на жаль, він не встиг їх
надрукувати. І треба було, щоб
пройшло 15 років від його перехід у
небуття, щоб були перевидані його
романи і вийшла збірка
віршів румунською мовою. Але і це добре, тому
що була ідея, щоб із хати
дитинства М. Небиляка
зробити музей, але, на
жаль, не вдалося, залишилась вона на картині
художника Аурела Дана, з
яким він дружив багато
років, аж до відходу у вічність.
Хата М. Небиляка. Картина Аурела Дана.

факультет слов’янських мов у Бухаресті, відділ українсько-російської
мови. Після закінчення вищих студій він повернувся у рідне село
Вишню Рівну, де працював професором української мови до кінця
свого життя. Починає писати
вірші і друкувати ще за студенства, 1968 року, у єдиній
українській газеті «Новий вік».
Перша книжка його віршів
«Криниці моїх очей» була
надрукована 1972 року. А в
1974 році появився роман
«Лорана», за який Михайло
Небиляк отримав Премію
Спілки Письменників Румунії,
будучи першим романом в українській літературі в Румунії. У 1978
році появився другий роман «Любов до ближнього», а в 1990 року
поетична збірка «Неспокій весни».
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Те, що мене спонукало писати ці
рядки є радість, що його книжки вийшли із друку. А це завдячується його
насліднику, письменнику М. Г. Трайсті,
лектору др. Івану Гербілю /односельчани М. Небиляка/, письменнику,
головному редактору «Українського
вісника» М. Михайлюку, пані Терезі
Шендрою, пані І. Мойсей і, розуміється, Союзові українців Румунії, який
підтримує видання книг фінансово.
Маємо надію, що СУР і надалі
буде друкувати книжки українською
мовою, щоб молоде покоління
могло читати, а хор «Ронянські голоси» продовжить свою прекрасну
діяльність.

Іляна даН
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Від хати до хати йдем

«Росте деревце, тонке, високе,
Тонке, високе, а вшир широке.
На тім дереві сам сокіл сидить,
Сам сокіл сидить, далеко видить.
Видить у газди тисові столи,
А вконець стола сам газда стоя.
Сам газда стоя, ... на ім’я».
(Стародавня українська колядка)

З погляду українських дослідників на тему традицій, звичаїв та обрядодіянь коляди випливає
переконливо кілька фактів: Появились вони в нас
у землеробських общинах за часів енеоліту або
бронзової ери (VI-V тис. до н.е.), період появи та
розвитку культури Трипілля – Кукутень.
Змістово колядки містять дві частини: благання-пророчення врожайності землі та віншування
газдів. Це були часи, коли людина вірила в магію
слова, коли була впевненою, що вимовлене,
головно співом, у певний час здійсниться, тому
що її життя-буття пов’язане було прямо з таїнами природних стихій, а нелегке порання землероба винагороджувалось плодами землі. Як
вона, людина, не славила-обожувала би Сонце
та Воду?!...
І по сьогодні в цьому нашому просторі цикл
зимових свят починає появою/народженням
ясного Світла і кінчається Водохрещами. В християнському світобаченні народження Ісуса
Христа ототожнюється з народженням/усвідомленнями у єстві людини Світла Правди, а Його
Хрещення Духом Святим символізує можливість
піднесення людського єства до Божого Світла
Правди і досягнення вічності.
*
На Буковині, і не тільки, українські громади, і
не тільки, наслідуючи традиції Різдвяних свят,

виконуючи зі щирістю і любов’ю відповідні обрядодіяння, підтримують досить потужно цю енергетику взаємовпливу Неба і Землі. Тільки повторити в думці слова Святвечір, Свята вечеря,
поминки та поминання усопших родини, коляду
дітей, юнаків, дівчат та парубків, газдів, то вже
охоплює душу неймовірна теплота єдності родини, роду взагалі.
Різдвяні та Великодні свята – це суто родинні
свята, а їхня глибочайша суть, це родинна
єдність яко живуще джерело єдності роду/наро-

ду, включно його буттєвої енергії.
Відтворили магію Різдвяних свят і українська
громада Балківців (23 грудня) під наставництвом
Петра Шоймана, відомого засновника та майстра-хореографа Ансамблю «Козачок», і українська громада міста Серету (30 грудня), під
наставництвом Михайла Міхаєску-Анюка, заступника голови Сучавської повітової філії СУРу.
У святочно прибранім залі культурного дому
Балківців, у святкових строях не тільки артистиколядники, але й їхні родичі, педкадри, місцеві
авторитети.
Бути разом з дітьми-виконавцями, з колегами-педкадрами та з представниками місцевої
адміністрації на культурних заходах завжди при-

ємно, але на такому великому святі, яке магічно
охоплює всі покоління, від малюків до найстарших – сказала пані Секстілія Герасе, директор
школи, – це просто глибока радість, це означає
на мить поринути у золотий вік дитинства.
Діти – це не тільки наша втіха, це наша гордість і надія. Наближаюче Рождество Христове
дарує всім нам Світло Божої Правди, котре пізнішими словами Ісуса Христа вказуватиме нам
дорогу правдивого життя – говорив не без хвилювання пан Василь Шойман, мер громади
Балківців –, а зустріти таке свято високою урочистістю, як це приготовили професори Петро
Шойман та Конвалія Григорійчук з дітьми нашої
школи, запрошуючи і колядників з сусідніх місцевостей, означає вірити Правді, Любові та Порядку.
Багато з нас ставимо собі запитання: Чому ми
колядуємо? Чому несем подарунки? Чому йдемо
від хати до хати? Інших відповідей – зауважував
отець-парох місцевої церкви Кодрін Куку – я не
знаходив як тільки такі: колядували ангели при
народженні Господа Ісуса Христа і вістили мир
та благодать, принесли подарунки Новонародженому три царі-маги, a пастирі також прибігли
поклонитись Богу-спасителю. Якщо ми виконуємо щиро і любо ролі оцих біблійних персонажів,
то і в нашому єстві буде те саме ставлення до
Ісуса Христа, яке було в них, а це вестиме нас
правдивою і щасливою життєвою дорогою –
закінчив священик.
Завіса відкривається і численна ватага балківських колядників, під вмілим проводом
наставника Петра Шоймана, зустрічає переповнений зал традиційною колядою «Бог предвічний народився». Незабаром і публіка залучилась

євсебій фРаСИНюК

Фото автора

(Закінчення на 9 cтop.)

деНь НацІоНальНИх МеНШИН В РуМуНІЇ – На

Сучава – Радівці, 17 грудня 2018

«Будь-котра національна більшість, відносно
решти людства, є меншиною.»
(Сучасна мудрість)

Мабуть, таке мудре тлумачення було підставою Резолюції Генеральної Асамблеї ООН (18
грудня 1992 року), якою було прийнято Декларацію про етнічні, релігійні та мовні (лінгвістичні)
права осіб, що належать до національних меншин,та встановлено дату 18 грудня днем
Національних Меншин.
Румунія приєдналась до цього рішення
Урядовою Постановою нр. 881/1998, проголошуючи 18 грудня Днем Національних Меншин
Румунії.
В 2017-му році сімнадцять депутатів від
національних меншин, ініціювали законодавчий
проект про надання Дню Національних Меншин
рівня національного свята. Проект прийнято
Сенатом (23.10.2017), Палатою Депутатів
(21.11.2017), а Декретом про опублікування
закону нр. 247/2017, підписаним Президентом
Румунії 7 грудня 2017,18 грудня – день
Національних Меншин Румунії, – набирає статусу національного свята.
Уточнюю ці дані не тому, що наші читачі не
обізнані з ними, а тому, що, перечитуючи в цілому закон, привернули увагу такі передбачення:
Ст. 2 (1) – Щорічно з нагоди святкування Дня
Національних Меншин в Румунії організуються
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культурні заходи, присвячені цьому торжеству.
(2) – Громадські адміністративні авторитети,
центральні та місцеві, а також заінтересовані
неурядові організації можуть надавати допомогу
організаційну /або фінансову для організування,
розгортання заходів, присвячених цьому дню.
Ст. 3 – Державне Румунське Телебачення та
Державне Румунське Радіо, як установи до громадських послуг, включатимуть в денну програму передачі або аспекти з нагоди святкування

Дня Національних Меншин.
Напрошується запитання, хоча б і в риторичному значенні: хто не дотримується передбачення закону або не заінтересований у їхньому
виконанні, порушує закон?...
З погляду на умови, створені румунською
державою для святкування Дня Національних
Меншин, потрібно зауважити, що вони задумані
як надання повної можливості духовному
виявленню кожного етносу, що складає народ-

ність держави, як найголовнішу підставу для
постійного стремління до цивілізованого рівня
життя-буття.
Вважаємо духовний потенціал кожного етносу запліднюючою силою у народженні таких
умов життя-буття народності, складовою котрої
він є. Не використовувати такий потенціал означає позбавити себе та свого ближнього всебічного розвитку як власного, так і спільного єства.
*
Завдяки проводу повітової філії СУРу, зокрема Василю Паскарю та Михайлу МіхаєскуАнюку, проявили на сцені свою специфічність
кілька національних меншин (з дванадцяти)
Сучавщини, з нагоди святкування Дня Національних Меншин. Урочистість відбулася в залі
Дому культури муніципію Радівці.
В переддень свята організатори надали можливість учасникам цього заходу побачити і почути за круглим столом у міській бібліотеці кілька
із десяти тисяч сторінок сумної історії Голодомору. Гості-історики з України визначили, хоча
б і частково, найважчу жертву українського
народу в його багатовіковій боротьбі за волю,
незалежність і суверенітет держави.
Концерт, присвячений Дню Національних
Меншин Румунії, розпочався вітальними словами представників національних меншин, які відгукнулись на запрошення організаторів: українці, поляки, росіяни-липовани, цигани, євреї.
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колядувати!..

(Пpoдoвження з 8 cтop.)
до колядування, бо слова і мелодію цієї похвальної пісні народження Світла Правди тут знають
всі вікові верстви. Слідували інші давні і сучасні
знайомі колядки, оплески подяки і радості не
стихали.
Але, як благородні газди, вони запросили на
сцену, святково налаштовану, своїх гостей.
Першими гостями були колядники вокального
колективу «Негостинські голоси», котрі привітали
присутніх іншою давньою, знайомою всім, колядкою «Нова радість стала», а закінчили вшанування близького Різдва місцевою негостинською
колядою «Гой шуми, шуми, зелений луже», присвяченою дівчатам заміжнього віку, яка викону-

ється парубками, обрядодіянням відомого під
назвою «Трубка».
Другими загостили на сцену колядники Карпатських гір з мальовничого гуцульського села
Ватра-Молдовиця під наставництвом талановитого дослідника народної духовної скарбниці, викладачки Іларії Пушке. Вони не тільки заколядували нам, але й показали місцевий варіант гри кози
і висловили розважально-щирі віншування.
Квінтет «Норд-Буковина» з м. Радівців здивував вишуканим виконанням народних і авторських колядок.

Шкільний вокальний колектив сусіднього села
Калафіндешти зачарував публіку непорочними
голосочками дітей-вісників коляди. У прекрасних
народних костюмах, притаманних строю їхньої
румуномовної громади, вони показали те ж саме
щире вшанування Різдвяних свят.
Годиться щиро подякувати професору Петру
Шойману та його команді за шляхетне зусилля
плекати і просувати цінності рідної культури. На
многії літа!
*
Голова Серетської міської організації СУРу
Михайло Міхаєску-Анюк та його співорганізатори
підготовили на відповідному рівні вже четвертий
випуск Міжнародного фестивалю українських
колядок. Запрошені колядники з України, з
сусіднього Глибоцького району, розпочали концерт колядок присвячених Різдву Христовому –
перше з двох найважливіших християнських
свят, друге будучи Великдень. Багато із виконаних ними колядок знайомі і нам, але й багато
незнайомих, мабуть, притаманних їхній етнофольклорній зоні. Нагрівали серця і щасливили
душу рідне слово, витончена гармонійність голосів колективу, народні традиційні і сучасні стилізовані костюми.
Хоровий колектив ансамблю «Червона калина» з села Негостини під магічною паличкою
невтомного диригента Миколи Майданюка виконав три колядки, дві давні та одну сучасну, на
високому мистецькому рівні, а свідчать про це
два показники: під час виконання публіка наче
припинила дихання, а опісля – довго дарувала
оплески. Присутність отця-пароха Негостинської
церкви, преподобного Данієла Петрашука, у
хоровому колективі надало даному виступу емоційності, вищої релігійної урочистості.
Вокальний колектив Серетського ансамблю
«Коломийка», під проводом відомого професора

РІВНІ НацІоНальНоГо СВята

(Пpoдoвження з 8 cтop.)
Василь Паскар, голова Радівецької організації СУРу, вітає присутніх, дякує за участь як
артистам, так і наставникам, родичам, місцевим
авторитетам. З нагоди близьких Різдвяних свят
бажає всім міцного здоров’я, світла і миру,
щастя і добробуту. Подібні подяки і побажання
висловили і решта представників меншин. Моєї
уваги заслужило вітальне слово професора
історії Радівецького колегіуму «Євдоксій Гурму закі» Данієля Гринчука, наставника румунського
хореографічного колективу ліцеїстів, слово
якого хочу подати повністю:
«Я радий завжди, коли ми знаходимося
поруч і разом відзначаємо національне свято
меншин. Хоч ми різні за специфічністю кожного,
нас об’єднує спільна річ: культурна спадщина,
яку будуємо разом, а цей спільний внесок кожного етносу звемо загально, гордо і гідно,
румунською національною культурою. Цю спадщину потрібно постійно збагачувати-оновлювати, тому що наша сучасна історія є спільною і
тривкою. Внесок національних меншин є вельми значним. Факт надання цьому дню рангу
національного свята доказує особливу оцінку,
яку надає уряд Румунії духовному внеску меншин в скарбницю національної культури.
Найпотужнішим багатством людства вважається культура і тому заохочую вас зберігати і
збагачувати особливості вашої культури, та не
забувайте, що ваші діди-прадіди робили це в
нелегких умовах. Без духовного внеску кожної
нації людський духовний світ був би значно біднішим.»
Відкрив концерт вокальний гурт ансамблю

«Червона калина» с. Негостина, під проводом
Валентина Леонте, який витончено виконав дві
народні українські пісні та одну колядку, за що
отримав довгі і щирі оплески.
Меншину поляків представив учніський
колектив гімназійної школи села Байнець під
наставництвом вчительки Мірели Йонуци.
Ніжні дитячі голоси дарували публіці любов до

рідної пісні та щирі емоції малих колядників – вісників Рождества Світла Правди – Ісуса Христа.
Колектив росіян-липованів визначився новим
стилізованим національним строєм та амбіційним виконанням народних танців і пісень.
Вагоме значення у цьому обновленні відіграли
родичі дітей, котрі виступали на сцені – підкреслила Олександріна Фока, наставник самодіяльного гуртка, вона побажала всім здоров’я, радості і щасливих наступаючих свят.
Українська громада міста Мілішівці удостоїла
честю вшанування Дня Національних Меншин
двох молодих виконавців української народної
та естрадної музики – Діяну Воящук та Козміна
Геж. Охоплені звичайними емоціями але пере-
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музики Зірки Янош, чарує, вже роки підряд, гармонійним, чітким, до серця проникливим виконанням пісень, тим паче наших колядок. І цього
разу їхній виступ насолодив святковий настрій
присутніх.
Особливої уваги, в тому числі і особливого
оцінення з боку публіки, заслужили виступи
фольклорних колективів громад Дарманешти і
Мілішівці, перший під проводом отця Михайла

Кобзюка, другий під наставництвом Бриндуши
Песлар, котрі подарували учасникам фестивалю колядки та віншування специфічні їхнім місцевостям. Хочу зауважити, зокрема, на гейкання-віншування висловлене одним із талановитих
носіїв народних традиційних звичаїв Мілішівців.
Обіцяю поклопотатись про текст в цілому цього
шедевру та вислати УВ на опублікування.
Вокальний груп пенсіонерів «Сеньори Радівців» виконали старанно українську колядку
«Бог Предвічний» та кілька румунських колядок і
отримали щирі оплески публіки, бо пісня, зокрема колядка, не знає і не має віку.
Після спільних фотознімок учасники фестивалю знову зустрінулись, але вже за столом
дружньої вечері, де колядки та інші величальні
пісні Різдвяних свят не стихали, де віншування
та найкращі побажання лилися разом із солодким шепотом мінеральної водиці або золотавого
чи рубінового вина.
повнені любов’ю до пісні, своїм щирим виконанням вони викликали в залі гучні оплески.
Хореграфічний ансамбль меншини ромів відзначився, як це відбувається вже роки підряд,
тематичними танцями, притаманними їхньому
етносу, включно і традиційним багатобарвним
строєм. Головна їхня ціль в даному моменті –
сказав наставник Дантес Рошіяну – це емансипація, головно молоді, залучення ромів до демократичного суспільного устрою.
Стали традиційними в останні роки виступи
місцевого мішаного вокального колективу
«Сеньйори Радівців». В більшості вони пенсіонери та виконують пісні різних жанрів румунською та українською мовою. З особливою охотою, але і з легкопомітною ностальгією співають
«Розпрягайте, хлопці, коні!» та «Червона ружа
трояка». Публіка завжди обдаровує їх щирими
оплесками.
Гарне враження справив колектив модерного
тематичного танцю ліцеїстів міста Радівці.
Невичерпна енергія молодих виконавців динамічно перепліталась з символічними рухами
стремління до любові, до світла пізнання, до
постійно рухомого ліміту омріяних горизонтів.
Національна меншина євреїв, як це вже відомо за останні роки, в Радівцях відгукується єдиним своїм представником, Соріном Костюком,
відомим місцевим виконавцем як пісень його
рідної культури, так і румунської естрадної музики. І цього разу він створив динамічну картину
молодіжної ритміки, як аксесуар виступу на
сцені.
Закінчилось вшанування в Радівцях Дня
Національних Меншин спільною вечерею, де
учасники обмінювались враженнями, наставники ділились досвідом, народжувались нові
дружні стосунки...
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НЕ ДАМО ПОГАСНУТИ СВІЧЦІ ПАМ'ЯТІ!

Під впливом подій, які відбуваються на східному кордоні України, де проросійські сепаратисти ведуть запеклу гібридну братовбивчу війну
(до сих пір, за офіційними даними, там загинуло
приблизно 15000 людей з них більше 2500
цивільних осіб, а число зниклих безвісти нараховується сотнями, а то і тисячами, тисячі людей
були змушені покинути свої домівки), а також
подій, які відбулися останнім часом в Чорному
морі, Ясська філія, хоча і з запізненням через
об'єктивні причини, провела, як ми це робимо
вже декілька років підряд , заходи по вшануванню пам'яті жертв геноциду Українського народу –
Голодомору 1932 – 1933 років.
Акція була задумана як данина пам'яті тим
мільйонам українців (за деякими даними 3,5
мільйона, за другими 5,7,8 а то і 10 мільйонів)
загиблих внаслідок штучного голоду, організова-

Віктор Григорчук

уКаз ВСелеНСьКоГо ПатРІаРха
щодо аВтоНоМІЇ ПРаВоСлаВНоЇ
цеРКВИ уКРаЇНИ

Святковий настрій та кількатисячна черга до
Софійського храму: так цьогоріч зустрічали
Різдво у Києві, де 7 січня нарешті кожен охочий
зміг побачити довгоочікуваний указ Вселенського Патріарха щодо автономії Православної
церкви України. До столиці Томос доправили
після того, як у Стамбулі Варфоломій урочисто
вручив цей документ главі новоствореної структури – митрополитові Епіфанію. Про що йдеться
в указі та де можна прочитати текст, дізнався
Центр громадського моніторингу та контролю.

«ВІЧНИЙ доКаз» аВтоКефалІЇ

Згідно з документом, Православна церква
України проголошується канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною. Відтепер її
справи управлятимуться «вільно й у Святому
Дусі та безперешкодно, без будь-якого іншого
зовнішнього впливу». Усі світові православні
церкви згадуватимуть ПЦУ під іменем «Святіша
Церква України».
Також у Томосі закріплено, що внутрішнє
управління «розглядається, судиться та визначається винятково» предстоятелем ПЦУ і Священним Синодом. Водночас головою над автокефальною церквою є Вселенський Престол.

10

ного радянським тоталітарним більшовицьким
режимом в Українi, який прагнув отримати безумовний васалітет та цілковиту покору Кремлю
України та українців.
Організатори розробили і провели акцію з
трьох окремих частин: перша частина цієї про-

грами була виставка матеріалів, що відносяться
до періоду 1932-1933 років, а саме: виставка
книг і фотографій, присвячених Голодомору, на
якій були представлені драматичні картини того
періоду. Наші відвідувачі отримали пояснення
щодо цих матеріалів. Програму продовжив голова Ясської філії презентацією документального
матеріалу в цифрах та даних про події, які відбулися між 1929 і 1933 роками. У своєму виступі
голова філії нагадав учасникам про визнання
Голодомору геноцидом українців 24 державами
світу, кількість жертв, про географію Голодомору,
перші згадки в пресі про Голодомор, офіційне
його визнання, репресивні закони про охорону
державного майна і.т.д.
Акція закінчилася музичною програмою, відповідною події, за участю нашої шановної співробітниці з Національного коледжу мистецтв
«Октав Банчіле» пані Отілії Захаров з мелодійним голосом у супроводі гітари.
У заході взяли участь педкадри коледжу
«Октав Банчіле», університету «Александру Іоан
Куза», представники меншин, мерії м. Чернівців,
Цікаво, що до історичного тексту було внесено два імені – митрополита Епіфанія та Пре зидента України Петра Порошенка. В указі
зазначається, що Томос «вручений в точнiй та
ідентичній копії» предстоятелю ПЦУ та главі держави «для вічного доказу та постійного представлення».
Цей документ видається один раз і є підставою існування церкви.

ПеРГаМеНт Із КалІГРафІєю
ВІд РуКИ

Томос про автокефалію для Православної
церкви України написав на пергаменті грецькою
мовою каліграф Лукас із монастиря Ксенофонт.
Він найвідоміший афонський художник.
Щоб побачити його творіння, у Києві люди
вибудувалися у кількатисячну чергу після різдвяної літургії у Софії Київській. Документ розмістили під товстими шарами скла і дозволили фотографувати.
«Враження неймовірні справді. Отримали
другу незалежність», – поділився своїми емоціями один із вірян, якому вдалося на власні очі роздивитися історичний указ.
Крім найвищих священнослужителів та керівництва держави, поталанило потримати документ у руках отцю Івану Сидору. Саме він п’ять
років тому дзвонами Софії Київської розбудив
столицю під час штурму Майдану. У соцмережі
він виклав фото із сувоєм, зазначивши, що

установ та організацій міста, з якими наша філія
має прекрасні стосунки співпраці.
Слід зазначити, що більшість з присутніх на
заході були зацікавлені представленими матеріалами, вони просили пояснень і навіть були
бажання читати деякі з книг, представлених на
виставці.
Гості у своїх виступах виразили вдячність за
запрошення та підкреслили, що представлені
матеріали були промовистими та добре документованими. Один з учасників
події, румун по національності,
високо оцінив діяльність нашої
організації, він бажає вивчати українську мову, щоб дізнатися більше
про історію українського народу,
про традиції і звичаї українців,
особливо в Румунії. Таке завжди
приємно чути, коли ми бачимо, що
деякі наші українці забули говорити
рідною мовою, а інші соромляться.
А про дітей що там говорити ... Ми
запевнили нашого друга, що ми
чекаємо його в нашій бібліотеці, де
є можливість читати матеріали і порумунськи (книги, газети і т.п.). Вся
акція пройшла у благородній атмосфері, з великою повагою і благочестям до моменту вшанування памяті жертв Голодомору.

Голова ясської філії СуРу
Віктор ГРИГоРЧуК

Отілія Захаров
«щасливий тримати в своїх руках вистражданий
і довгоочікуваний Томос».
Після Різдва указ відвезли до Константинополя для остаточного оформлення, де його підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. Невдовзі сувій знову повернувся до України
– його, зокрема, продемонстрували в СвятоПокровському кафедральному соборі у Рівному.

теКСт доКуМеНта ПоБаЧИть
КожеН

Насельник Свято-Михайлівського Золотовер хого монастиря ієромонах Михаїл повідомив, що
на жодній храмовій стіні документ розміщено не
буде: «З Томосу неможливо зробити ікону». Натомість його текст розтиражують та розмістять
на дошках оголошень у приміщеннях храмів.
Церковники зауважують, що обсяг, можливо,
скоротять та виокремлять основну частину, з
якою зможе ознайомитися кожен у приході.
Наразі переклад із грецької також доступний
онлайн – його поширив у мережі посол України в
Туреччині Андрій Сибіг.
За попередньою інформацією, оригінал буде
зберігатися в державному архіві, оскільки є важливим документом. У який саме підрозділ буде
передано Томос, визначить Державна архівна
служба. Копія Томосу також буде розміщена у
храмі Святої Софії у Києві.

Ukraînsykãc VISNÃK

Вчіться, діти ...

Наука народилося разом із людиною ... Вона
прикрашає та освічує розум, забезпечує людині
виховання, гідність, а це ключ до свободи.
Із покоління у покоління виховання передається молодим нащадкам із любов’ю та надією
Батьки, дідусі прищеплюють перші паростки
виховання у душі дітей, а потім важлива місія
належить школі.
Школа з давніх давен вважається просвітетилем ... Це інституція, де вихователь забезпечує
безупинність, продовження виховання суспільства, він дбає, щоб «золота нитка яка веде з давніх давен, не обірвалася».
«Вихователь – це особа, яка має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства – розуму, думок, почуттів дітей, підлітків і
юнацтва. Вихователь творить найбільше багатство суспільства – людину. В цьому творенні
найголовнішим є вміння знайти в моральних цінностях нашої Вітчизни і всього людства те, що
треба вкласти в юні душі. Визначивши,
що треба вкласти в юні душі, вихователь замислюється над тим, як настроїти своїх вихованців на сприйняття
моральних цінностей.» – В. О. Сухомлинський.
Кожна школа дбає, щоб її учні отримали солідне виховання, здобули знання із різних предметів, але старається
прищепити і солідні моральні принципи,
неодхідні майбутньому дорослому громадянинові. Так, і у школі с. Балківці
ведеться плідна праця на користь
нашого майбутнього, тому що наші сьогоднішні учні це майбутні дорослі, від
яких залежить «повага чи зневага до
нашого роду». «Наші діти – це наша
старість. Правильне виховання – це наша
щаслива старість, погане виховання – це наше
майбутнє горе, сльози, вина перед іншими людьми, перед усією країною.» (А. Макаренко, Золоті
цитати)
Ряд шкільних подій, які ми провели із нашими
учнями, мають глибоку ціль для творення їхнього характеру. Ми навчаємо наших учнів:

• Поважати виховання

Із нагоди Міжнародного дня виховання у
школі с. Балківці відбувся святковий стіл, за яким
зібралися теперішні викладачі та бувші викладачі-пенсіонери, щоб відзначити цей день. Ми з
радістю зустріли пані Валерію Усатюк, пані
Домніку Гуменюк, пані Теодору Гавриш, пані
Елену Магорку, пана Ілля Бербенчука, пана
Василя Петрашука та пана Ромео Сегланика.
Викладачка англійської мови Ана Марія
Продан провела із учнями сьомого і восьмого
класів конкурс – змагання із запитаннями з різних галузей науки. Учням цікаво було показати
свої знання, а переможці, учні сьомого класу,
отримали в подарунок цікаві книги.

• любити природу

Ми черпаємо із скриньки природи всі наші
багатства. Свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи повинне формуватись з
дитинства.
Осінь чарівна приваблює всіх своєю красою і
багатством. Ця пора року тісно пов’язана із про-

цесом виховання, тому що разом із її приходом
кожного року починається новий навчальний рік.
Разом із моєю колегою Конвалією Григорчук, викладачкою румунської мови, ми завели у нашій
школі гарний звичай відзначати цю пору року різними способами – ісценізуванням, віршами, піснями, малюнками, осінніми фруктами та квітами,
різними продуктами із «бабусиної комори ».
Ця подія закликає дітей і батьків активно приєднатися до навчального процесу та усвідомити,
що природне середовище було, є і буде незмінним другом людини в її повсякденному житті.

• усвідомити ідентичність

9 листопада затверджено як День Української
Мови. Нам, українцям із Румунії, властива двомовність: крім рідної, української, добре володіємо румунською мовою, за допомогою якої удос-

жахливі події Голодомору, який міг залишитись
незнаним світу, оскільки у радянські часи всі
репресії проти українців були прихованими.
Інколи люди з певної області навіть не здогадувались, що відбувається в інших регіонах. Лиш
поодинокі чутки давали інформацію про жахливі
методи винищення української нації.

• Виховувати патріотизм

Справжній громадян це людина, яка відчуває
почуття любові та поваги до держави, в якій
живе, але водночас поважає свою культуру та
звичаї. Все залежить від батьків та виховання. У
ранньому віці набагато легше полюбити це, аніж
у дорослому, тому треба виховувати це почуття у
дітей вже з самого їхнього дитинства. Саме так
поступили вчительки Аліна Гарасимюк (школа с.
Балківці) та Міхаєла Піцук (школа с. Негостини),
які організували подію в партнерстві із учнями 4ого класу, як знак пошани до 1-го грудня –
Національного Дня Румунії, 100-річчя від великого Об’єднання.
Викладачка історії Міхаєла Пінтріжел із учнями гімназії представили хвилюючий патріотичний момент, ціль якого припав до
дитячих душ.

• оцінювати і зберігати
рідні традиції та звичаї

коналюємо нашу освіту, здобуваємо різні професії, допомагаємо розвитку рідної держави Румунії. Для нас рідна українська мова це ключ відродження рідної ідентичності, це наше коріння.
Щоб відзначити цей день, викладачка української мови, авторка цих рядків, разом із своїми
колегами, викладачками Міхаєлою Пінтріжел
(викладачка історії), Конвалією Григорчук (викладачка румунської мови), Нарцисою Кирстян (викладачка української мови) створили цікаву
виставу про красу і важливість рідної мови.
Як викладач української мови, я намагалася
усвідомити всіх присутніх учнів-батьків- викладачів про те, що молодим поколінням необхідно
прищепити гідність, повагу і щирість відносно
рідної мови. Також усвідомити учнів, що етнічна
ідентичність це природжений дар, і залежить від
свідомості кожної людини, як вона використовує
такий цінний дар і як ставиться до нього.
Відкритий урок на тему «Українські традиційні
страви. Здоров’я і харчування» дав учням можливість доказати майстерність та гостинність
матерів чи бабусь, відкрити таємниці української
тутешньої кухні та усвідомити її позитивний
вплив на тілесне здоров’я.

• Поважати ближнього

Щороку в четверту суботу листопада українці
вшановують пам'ять тих, хто помер найстрашнішою смертю – від голоду. Ця жахлива подія в
історії України не просто горе окремих родин, а
трагедія всього суспільства.
Викладачка Конвалія Григорчук, як керівниця
7-ого класу, разом із своїми учнями, представили
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Кожна нація, кожен народ, навіть
кожна соціальна група, має свої звичаї,
що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Звичаї, як і мова,
виробилися протягом усього існування і
розвитку кожного народу та об'єднують
окремих людей в єдиний народ, в єдину
націю. В усіх народів світу існує повір'я,
що той, хто забув звичаї своїх батьків,
карається людьми і Богом. Він блукає по світу, як
блудний син, і ніде не може знайти собі притулку
та пристановища, бо він загублений для свого
народу.
І в школі с. Балківці 18-го грудня залунали
колядки українською і румунською мовами.
Розпочалося святкування «учнями» дитячого
садка із виховательками Дорікою Шойман і
Сабіною Шмалгерберг. Продовжалося учнями
початкових класів із вчительками Родікою
Шойман (І-ий клас), Мірелою Лівадару (ІІ-ий
клас), Даною Морошану (ІІІ-ий клас), Аліною
Гарасимюк (ІV-ий клас). Закінчилася наша вистава учнями гімназії, які виступили з різдвяною
сценетою «Школярський вертеп» (5-ий клас),
цікавою ісценізацією румунською мовою та давніми колядками, специфічними рідному селу, які
виконали учениці сьомого класу Ана Шойман,
Елена Оларіу й Аделіна Одовічук.
Велику радість принесли учням подарунки від
СУРу, який кожного року обдаровує дітей солодощами і цим доказує, що не забуває своїх
малих українців.
Керівники події отець Йонуц Кирстян, викладачка української мови Нарциса Кирстян і Анка
Штюбіану постаралися пробудити у душах своїх
учнів любов до колядки і до колядування. Бо
скільки буде лунати колядка на землі, стільки
часу буде світло та радість...
Місія викладача це навчити і повчати ... Навчити любити, навчити пізнавати любов, навчити
бути щасливим – це значить навчити поважати
самого себе, навчити людської гідності.

анка МаЙдаНюК-ШтюБІаНу
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«заКаРПаття ПІд ПРИцІлоМ» (ІІ)

новітнє русинство
на Закарпатті

Українській державі в українських школах українських дітей виховують в антиукраїнському дусі,
доводячи, що вони не українці, їхня мова – не
українська, а історія – не має нічого спільного з
Україною.
Українська мова на Закарпатті не загрожує
угорській ідентичності – запевняє нас автор, але
Аналізуючи розвиток неорусинства (но- Міклош Ковач, екс-народний депутат Верховної
вітнього русинства) на Закарпатті, у своїй праці Ради, теперішній депутат Закарпатської обласЗакарпаття під прицілом. Велика політика ної ради, пише в одній зі своїх антиукраїнських
довкола маленького краю, Олександр Гаврош статей: «Українську державу слід сприймати як
доходить висновку, що воно, пройшовши кілька ворожу фортецю, звідки методично тримають
стадій розвитку, вийшло на ту, з якої стартувало: під вогнем закарпатську угорську спільноту –
як спецпроект Кремля для стримування України, тепер, наприклад, розстрілюють її освітню
а закарпатського сепаратиста Сидора фінансує систему. Для того, щоб наша спільнота вийшМосква. В цей час закарпатські росіяни нарі- ла з-під перехресного вогню, що загрожує її існукають, що на їхні потреби Росія не звертає жод- ванню, частину цієї фортеці необхідно захопиної фінансової уваги. Натомість Москва, вия - ти.»
вляється, щедро посипає рублями закарпатсьУгорців на Закарпатті усього 12%, зауважує
ких сепаратистів, бо з них, певна річ, політичної Гаврош, а захопити вони хочуть владу, судячи з
користі більше.
наведеного списку, ледь не в усьму краї. Інакше,
Доморощені неорусини годують закарпатців пише Міклош Ковач, «ми не заслуговуємо на
байками про могутній розвиток русинської ідеї у інший кінець, як бути кількома тисячами копачів
світі, пише автор, наводячи приклад про розвій та прибиральників, які матюкаються по-мадярсьрусинства у Словаччині, якого розвіюють самі ки на слов’янському Закарпатті».
русини (це ж саме трапляється і в Румунії), але
Олександр Гаврош не обминає ні гімн
це тільки міфотворчість.
Подкарпатскіє русини, і наводить дев’ять аргуНа превеликий жаль, у «супердемократичній» ментів (для депутатів обласної ради) чому не
Україні державні учителі займаються антиукра- може бути гімном Закарпатської області. А для
їнською пропагандою, а чиновники від освіти того, щоб зрозуміти, який зміст вкладав Духнонавіть заохочують цю справу. Таким чином, в

ßê ãîâîðèìî, ÿê ïèøåìî

ПоШИРеНа ПлутаНИНа з НаГолоСаМИ

Повторімо ще раз і запам’ятаймо назавжди:
«Україна», «український», «по-українськи»
(наголос на складі «ї»).
А як, до речі, правильно наголошувати слово
«Батьківщина»? Якщо в розумінні Вітчизни,
тобто країни стосовно людей, ще є її громадянами, то – на передостанньому складі: «Бать ківщИна». Коли ж йдеться просто про місце
народження, походження або виникнення когонебудь чи чого-небудь, то правильніше було б
писати з маленької літери і наголошувати на
першому складі: «бАтьківщина». А от похідний
від цього іменника прикметник «батьківський»
має лише один наголос – на першому складі:
«бАтьківська хата», «бАтьківські обов’язки», «бАтьківський комітет» тощо.
Правильно казати: «З НовИм роком!», а не –
«З НОвим...» Взагалі слова «новий», «старий»
наголошуються тільки на останньому складі.
Натрапляємо, на жаль, і на такі неправильно
вжиті наголоси, як: «до запИтання» (замість
«до запитАння»), «дійнА корова» (замість
«дійна...»), «лИше» («лишЕ»), однОго»
(«одногО»), «ятрИть» («Ятрить») і т. ін.
Принагідно зазначу, що навіть слово «вірш» у
множині деякі поети, не кажучи вже про читачів,
наголошують помилково «віршІ», а треба
«вІрші».
Часто порушуються правила наголошення,
коли вживають багатоскладові слова з суфіксом
«анн/я»: «навчання», «запитання», «писання»,
«видання», «переконання», «завдання» тощо.
Всі вони повинні наголошуватися на передостанньому складі: «навчАння», «переконАння»
і т. д. Тим часом чи не хтось із вас, шановні читачі, і сьогодні турботливо запитує в свого синашколяра (чи дочки): «Ти вже виконав домашнє
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зАвдання?» неграмотно ставлячи наголос на
першому складі. Ще частіше помилково наголошують на останньому складі «завданнЯ».
Нерідко доводиться чути слово «гуртОжиток» із порушеним наголосом на другому
складі замість «гуртожИток» (на передостанньому). Буває, кажуть: «Агент», а правильно – «агЕнт», «цЕмент» замість «цемЕнт»;
чергА» («чЕрга»); «новИна» («новинА»).
Скільком нам доводиться не раз і не двічі чути
/чи й самим запитувати/ в трамваях, тролейбусах: «Ви виходите на слідуючій зупинці?»
Запам’ятайте, добродії, що слова «слідуючий» в нашій мові взагалі не існує. А є в ній –
«наступний»: «наступний рік», «наступне
свято», «аступна дитина», «наступна
зупинка».
Нерідко можна почути дієслово «приймати»
в поєднанні з іменником «участь». От і кореспондент радіо повідомляє: «У мітингу прийняли участь...» Слово «приймати» має аж
декілька десятків знань, проте його не слід вживати в тих випадках, коли треба говорити чи
писати: «брати участь».
Хочу звернути увагу на загальнопоширені
помилки, пов'язані із вживанням слів «дякувати», «дякуючи», «завдяки», які вимагають
після себе не родового чи знахідного відмінка (як
багато хто вважає) – а лише давального.
Тому коли «бабуся» з дитячої передачі Українського телебачення каже: «Щиро дякуєм Ганну
Чубач за чудові вірші, які вона нам прочитала!» –
то цим навчає юних телеглядачів грубої мовної
помилки. Дякують не когось, а комусь.
Завдячують так само: «Схиливши білу головку, первоцвіт наче дякував золотому сонечку, що
воно першому дало спроможність побачити

вич у слова «Я русин був, єсьм і буду», Олександр Гаврош пропонує прочитати щоденник
священика і навіть подає декілька зі записок
Олександра Духновича.
Олександр Гаврош не обминає жодну проблему, яка торкається Закарпаття: чому Берегово перейменовувати у Берегас?»; про проведення Росією етноциду фіно-угорських народів;
про подвійне угорське громадянство, яке несе
Україні чималу загрозу; для чого в Ужгороді
Консульство Росії?; чому Закарпатська обласна
рада фінансує видання Словаря русинського
языка» Юрія Чорі?; Куди зникає українська історія?; про те, як нікому не потрібна угорська автономія (Румунії теж); як Москва творить нові народи; про карпаторусинську літературу та російського філолога Валерія Падяка, про окупаційну
владу Закарпаття; про двадцять слов’янських
мікромов; чи з’явиться в Україні гуцульське телебачення?; про закарпатські діалекти та про фантазії угорського округу; про закарпатське СБУ, і
як зазнав Путін поразки і на Закарпатті; про сумний кінець «Русского Міра» та про російський
сон ужгородського національного університету,
та багато інших цікавих тем, які, кожна з них вартує особливої уваги.
Я рекомендую всім прочитати книжку Олек сандра Гавроша Закарпаття під прицілом –
книжка, до якої увійшли понад двадцятирічні
спостереження Олександра Гавроша про національні стосунки на Закарпатті, загрози та виклики з боку іноземних держав.

Михайло Гафія трайста

веселе свято весни» (М. Коцюбинський); «Йому,
Оленчукові, завдячує він тепер своїм життям»
(О. Гончар).
Вибираючи імена для своїх чад, батьки мали б
спершу познайомитися з відповідними словниками, довідниками, яких в Україні видано чимало.
3а відповідними посібниками батьки раніше,
ніж назвати новонароджену дитину, дізналися б,
що, скажімо, Петро по-грецьки означає «камінь»,
а Віктор по-латині – «переможець». За давньогрецьким чи римським, арабським чи арамейським та ін. походженням, Наталя – це «рідна»,
Неоніла – «молода», Оксана – «гостинна», Анатолій – «східний, житель сходу», Андрій означає
«мужній, хоробрий», Григорій – «той, що не
спить», Олександр – «захисник людей», Ярема –
«високий», Ганна – «милостива, ласкава», Ірина
– «мирна», Олена – «сон-цеподібна», Ольга –
«свята», Євдокія – «добропорядна», 3оя –
«жива, жвава», Інна – «та, що вміє плавати»,
Килина – «орлина», Харитя – «витончена, тендітна, привітна».
Іноді чуємо національно-зверхнє твердження
про нібито споконвічно російське ім’я «Іван». Але
ж воно не менш давньоукраїнське, а, можливо,
на землі нинішньої України з’явилося й значно
раніше. Та мало хто знає, що воно зовсім не
українського, як і не російського, походження. І
взагалі – не слов’янського, а утворилося воно від
давньоєврейського «Іоханан», що означає
«божа благодать».
Є чимало імен і суто слов’янського походження, в тому числі давньоруського. Таких, як
«Володимир», «Ростислав». «Всеволод», «Святополк», «Мирослав», «В’ячеслав», «Богдан»,
«Людмила», «Віра», «Надія», «Любов», «Світ лана», «Світозара» і т. ін.
«Імен чимало дзвенить по світу дзвоном
золотим», писав Максим Рильський. І кожна
людина обирає з того дзвону для нащадків свої
звуки й тембри, напривабливіші, наймилозвучнішІ, найдорожчі, відповідно і до своїх уподобань, і до народних понять.
зібрав М.М.

Ukraînsykãc VISNÃK

«Слово – моє життя»
Â ìåíå äî âàñ ïðîõàííÿ, ÿê ùî ìîæëèâî éîãî âò³ëèòè, áóäó äóæå âäÿ÷íèé.
24 ñ³÷íÿ 2019 ðîö³ ïëàíóºòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ
Ïåðø çà âñå, Â³òàþ Âàñ òà âàø êîëåêòèâ ç
õóäîæíüî-äîêóìåíòàëüíîãî âèäàííÿ «Ñëîâî – ìîº
Ñòàðèì Íîâèì ðîêîì! Áóäüòå æ âäâ³÷³ ùàñëèâ³ø³,
æèòòÿ…», ÿêó ïðåçåíòóº Âàñèëü Éîâä³é, ãîëîâà
Ùå áàãàòø³ é çäîðîâ³ø³, Ðàäîñò³ íà ö³ëèé â³ê, Õàé
îáëàñíîãî Òîâàðèñòâà ðóìóí³â Çàêàðïàòòÿ ³ì.
ïðèáóòêè òà äîñòàòêè,
²îàíà Ì³ãàë³ äå Àïøà â ì³ñò³ Ñèã³ò Ìàðàìîðîñüêèé
Íå ìèíàþòü âàøó õàòêó, Õàé âåäåòüñÿ é ïðèáóâ áóäèíêó êóëüòóðè. Íà ïðåçåíòàö³þ ïëàíóºòüñÿ
âàº, Ùàñòÿ õàé âàñ íå ìèíàº, Ðàäîñò³ íà êîæí³ì
ç³áðàòèñÿ «ìàëåíêà» äåëåãàö³ÿ ïîö³íîâóâà÷³â òâîð÷îêðîö³, Â ñòàðîìó Íîâîìó ðîö³!
ñò³ ï.Âàñèëÿ òà éîãî äðóç³â ç Óêðà¿íè òà Ðóìóí³¿.
Âàñ òóðáóº Ìèõàéëî Ãîëóáêà.
ß á õîò³â çðîáèòè éîìó ïîäàðîê –íàïèñàâ êîðîòêî
Ïðî ìåíå ïèñàâ ßðîñëàâ Îäîâ³÷óê «Äðóæí³ ñòîðåöåíç³þ íà âèäàííÿ ³ ïî ìîæëèâîñò³, ùîá âè ¿¿ âèñâ³òñóíêè ðîçâèâàþòüñÿ», â íîìåð³ ¹13-14 (ëèïåíü) 2018
ëèëè â ñâîºìó ÷àñîïèñ³.
ðîêó
Ç ïîâàãîþ òà âäÿ÷í³ñòþ, Ìèõàéëî Ãîëóáêà

Äîáðîãî äíÿ, ïàíå Ìèõàéëå!

У місті Сигіт Марамороський (Румунія) відбувається презентація художньо-документального видання «Слово – моє життя …», голови
обласного товариство румунів Закарпаття ім.
Іоана Мігалі де Апша, Василя Йовдія.
Василь Юрійович – цікава та неординарна
особистість. Серед медиків і профспілкового
активу Закарпатського краю, шанована людина. На сьогодні завідувач відділенням переливання крові Тячівської районної лікарні №1 у
Закарпатті. Очолює найбільшу галузь – Тячівську районну організацію профспілки працівників охорони здоров’я та обласне Товариство
румунів Закарпаття ім. Іоана Мігалі де Апша.
Народився і виростав у незаможній багатодітній родині. Йому з старшим братом припадало чимало обов’язків, коли ж у 1964-му несподівано помер батько, стало узагалі скрутно.
Матері з братом довелося податися на заробітки, а Василеві – глядіти двох молодших сестер
і брата. Був їм і за нянька, й за куховарку. А ще
ж треба було випасати худобу і, само-собою,
вчитися. Так сувора школа життя й привчила
не губитися в потоці справ, впевнено почуватися в шаленому буденному ритмі. Тому автору
добре відома бідність, який добре усвідомлює,
що тільки наполеглива праця, самовідданість у
навчанні, повага до людей праці може вивести
його в люди, що він і робив впродовж всього
свого життя, гартуючи характер, долаючи
перешкоди, добивався успіху.
Повага до Василя Юрійовича на сьогодні є,
не тільки в Україні, але й в сусідній Румунії, в
чому я мав змогу переконатися. Дружба з книгою допомагає нам стати не тільки грамотними, але й людяними. Ми повинні навчитися
думати головою і відчувати серцем, щоб наші
думки формувалися і вимовлялися осмисленими словами, які будуть насичувати світ тільки
позитивом і мудрістю. Слово – наш постійний
супутник у житті. Тільки через добре Слово...
можна «достукатись» до людей, висвітлити їх
здобутки, дати їм надію та пораду чи розраду,
знайти друзів та однодумців. Слова, вони як
пташки на гілках розлогих крон дерев, кожна
сама по собі. І щебечуть в різнобій, і пурхають
туди-сюди, незалежно один від одного. Але
раптом злітають, перемішуються і розсаджуються сімейними зграйками. Тепер все впорядковано, як в книзі «Слово - моє життя…»
Художньо-документальне видання «Слово
– моє життя…», Василя Йовдія, це друга книга
– в якій понад 100 нових публікацій. В основу,
яку лягли, висвітлення з різної тематики, це і:
охорона здоров’я, донорство, нариси про

людей, з якими його зв’язувала спільна робота,
відомі особистості Тячівщини, мешканці його
рідного села Нижня Апша, профспілкове
життя, діяльність товариство румунів Закарпаття, міжнародні зв’язки, культура, спорт,
інформації тощо.
Дане видання відзначене не тільки читачем,
але і на обласному конкурсі на краще висвітлення профспілкової тематики в засобах масової інформації.
Адже будучи медиком за фахом, Василь
Юрійович не обмежує себе професійною тематикою – висвітлює про славних земляків з
румуномовного регіону, діяльність культурного
товариства ім. Іоана Мігалі де Апша, виступає
в якості палкого шанувальника спорту, народ-

ного мистецтва, подорожей тощо. В його творчому доробку зворушливі оповіді про непрості
людські долі, з яких неважко здогадатися про
тонку ліричну натуру автора, котра прекрасно
уживається з його діловитістю й високою самоорганізованістю, вражає його різносторонність.
«Слово – моє життя…» книжка, яка впливає
на настрій і думки людей, спрямовує лише на
добро, підтримує когось у складній ситуації,
дарує радість і щастя, робить людину людиною. Автор відчуває і розуміє красу і значення
слова краще за інших.
Як читач, я знайшов у книзі багато цікавого,
інколи інтригуючого, найперше, те, що в книзі
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побачив велику кількість матеріалу, завдяки
якому автору вдається «охопити географію»
одного з найбільших районів України Закарпаття (Тячівського району), подавати інформацію з місць, куди, в силу об’єктивних причин, не
часто навідувалися журналісти. В якій автор
висвітлює та відтворює події та факти з відмінним знанням своєї справи. Такі люди, які прагнуть прийти до читача зі щирим, правдивим
словом, заслуговують на високу оцінку.Також в
книзі, висвітлено матеріал про тих особистостей, яких з нами не має, але за своє коротке
життя мали змогу зробили великий внесок для
людей та регіону, які були шановані людьми. А
це найбільша винагорода, яку не можливо порівняти ні з чим. Автор використав багато автобіографічного в книжці, більшість публікацій
присвячені медичній тематиці, зокрема, успіхам та проблемам служби переливання крові,
ювілейним датам колег-лікарів, найпомітнішим
подіям профспілкового життя тощо. Як безпосередній учасник подій, намагався передати
атмосферу дружніх візитів, релігійних та національних свят, фестивалів народного мистецтва, форумів, презентацій, діяльність соціально-культурного товариства румун Закарпаття
ім. Іоана Мігалі де Апша та «Дачія», партнерським стосункам з румунськими колегами …
автор намагався знайти можливість надрукуватись, як нагоду вплинути на людську свідомість та почуття і наголосити на тих моментах,
які є важливі для людей та регіону зокрема, та
донести до них це, через друковане слово.
Василь Юрійовича не зупиняється, а продовжує працювати на благо свого народу. Його
публікації знаходять місце майже в кожному
номері районної газети, а його творчі нахили
відзначають багато знаних і поважних особистостей.
Не всі кореспонденції, нариси, інтерв’ю,
замальовки та інформації лягли в основу книги
«Слово – моє життя» є надія, що найближчим
часом і вони побачать світ.
Ми вдячні автору за чесність, моральність,
державність за те, що вчить Він нас працювати, любити, прощати, навчатись, досягати
мети, нехай і надалі ваше чесне, виважене
слово хвилює людські серця й перебуває на
сторожі правди, добра та на радість людям, а
художньо-документальне видання «Слово –
моє життя…» буде, як вічний товариш, як настільна книга, в якій можна почерпнути багато
цікавого і повчального, а наступному поколінню, ця книга стане доброю історичною згадкою, про життя і діяльність рідного краюТячівщини.

Михайло ГолуБКа
кандидат економічних наук,
доцент кафедри Національної
академії управління (м.Київ), завідувач кафедри ВНз «львівський кооперативний коледж економіки і права»

13

дитячi сторінки

вирушили на лісову електричку. Нею вони приїхали до
великого міста. Перукарня була дитяча й називалася
«Їжачок». Дві дуже привітні тітоньки стригли там і дітей, і
звіряток. Ведмедика постригли дуже гарно, зробили
фасонну стрижку, яка дуже йому пасувала.
Наступного ранку він знову пішов до лісового садочку.
Там його зустріла вихователька й похвалила за гарний і

Ведмедик – чорне очко

Маленький Ведмедик з чорними очима жив разом з
мамою у великому густому лісі. Взимку він солодко спав у
затишній хатці-барлозі. Аж ось настала тепла, запашна,
чистою росою вмита, весна й розбудила Ведмедика. Виліз
він із барлогу. Глянула мама на свого улюбленця і бачить:
кожушок його за зиму дуже зім’явся, забруднився.
– Треба в перукарню нам з тобою, синку, сходити, трохи
причепуритися! – сказала мама.
– Я не хочу! Не піду!
Річ у тому, що Ведмедик не завжди слухав свою маму.
Ось і цього разу він учинив так само, вирішивши що
стригтися й чепуритися не обов’язково. Мама вмовляла
його, вмовляла, а він ніяк не вмовлявся.
І ось одного гарного весняного ранку вихователька не
пустила Ведмедика до лісового дитсадочку, бо своїм
виглядом він лякав усіх звіряток, вони плакали й погано їли.
Ведмедик повернувся додому й цілий день просидів у
барлозі сам, чекаючи поки мама прийде з роботи. Йому
було сумно і навіть трохи страшно. Коли мама прийшла, він акуратний вигляд. І маленький Ведмедик зрозумів, що треба
завжди прислухатися до гарних порад і завжди пильнувати
одразу погодився йти в перукарню стригтися.
Уранці Ведмедик з мамою швиденько зібралися й за своїм зовнішнім виглядом...
1. Яку кількість квітів можуть дарувати японці та норвежці і за яку на тебе
можуть образитись?

ЧИ зНАєТИ ВИ?

5. Якої цифри уникають в Китаї?

6. Зможеш сказати «дякую» хоча б
п’ятьма іноземними мовами?

2. У якій країні прапор у вікні означає, що тут святкують День народження.

7. А як показати напрям руху на Кубі,
знаєш?

3. Чому, збираючись у гості до грека,
не варто розхвалювати інтер’єр
дому?

8. Чому в Європі краще не ходити
велосипедними доріжками?

9. Назви хоча б п’ять європейських
соборів/церков.

4. Чи відомо тобі, як сказати «Ні!»
мовою жестів та міміки в Туреччині?

Кросворд

(Відповіді на 15 стор.)

1
2

ПРИСліВ’Я

1.Де сила не візьме, там розум … .
2.Слово не … , вилетить — не спіймаєш.
3. Знання – дерево, а діло — … .
4. Гостре … коле сердечко.
5. Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в … не ввійдеш.
6. Кінці з … не сходяться.
7. Сім разів … , а один раз відріж.
Ключове слово — похвала знавцям прислів'їв.
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4

6

3
5

7
(Відповідь на 15 стор.)
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а зелень вилітала
у вирій з журавлями.
На серце моє впали снопом
пахощі розігрітих акацій,
а на полях паслись білі ягнята,
і соловей змагався десь в саду;
але я ніколи не посмів
заглянути в палаючу
казку мою.

70 років від дня народження українського поета і прозаїка
Зимовий етюд

Михайло НеБИЛЯК

Студентом був

Вечеряє з руки моєї місяць –
крихітки часу зимної пори,
здіймають руки до його обличчя
накриті снігом буйні явори.
Й летить по лісу вовчеє зітхання,
в дуплах затихли навіть і білки.
У грудях чую дзвонів побивання,
неначе в серці збилися віки.

Студентом був я, як і інші,
робив дурниці, як усі,
їхав автобусом, ходив і пішки,
учивсь не гірше, як ті «більші»,
а влітку бавивсь при косі.

А в нас з косою грають швидко:
хлопчині як дванадцять літ
(сповнилось вчора, нині днина) –
тікай коси, поки калина
росу не кине у зеніт!

Але вірю, що в цих горах,
де сонцем вмивається моя любов,
шепоче береза
палаючу казку мою.

Поклін рідній землі

Летить сова в дупло своє дубове,
бо завірюха скоро надійде,
а хитрий лис всміхається з-під вуса,
бо навіть хмарки в небі не знайде.

Літа хороші слід згадати,
акації важкі в цвіту,
а скільки плакала же мати,
коли забув я дати знати,
що вибрав вже свою мету.

Лиш холод пальчики щипа ялини,
дзеркалить місяць списи ручаїв
і щось у мені рветься щохвилини,
хоч ще не сповнив тридцять п’ять років...

***

І лишив все: село і косу,
і молодість на плач полям,
й дівчата всі, котрим приношу
поклін сердечний за всю росу,
яку стоптав я по ночах !..

Я народився в цих горах
із жагучих лав пісні вівчаря,
де час змією пробирався,
крізь дихання весни,
до глечика з холодною водою,

Музика Юрія Кери

Помірно

Мо -ло-

дів -

чи - на

мо-

ли-

ю,

на

Молода ялина
Лісова краса.
Тонка, як дівчина
Волосом руса.
Засніжена зимою,
Обновила красою,
Молода ялина
Лісова краса.

да

я - ли - на

Во-

Об-

Лі -

ло-

Лі - со- ва

сом

ру-

но-

ви-

ла

со-

ва

кра-

са.

кра- са.

Зас- ні-

кра- со-

са.

Ти, диво зелене,
Прикраси мій вік,
Поверни до мене
Ще раз в Новий рік.
Щоб тебе знов сріблисти,
Днів щасливих прожити,
Поверни до мене
Ще раз в Новий рік.
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ю,

Лі-

Тон - ка,

як

же-

зи-

на

Мо- ло-

со --------ва

Вклоняюсь горам, рідна мати,
покритим славою віків,
де прадід мусив погибати,
щоби позбутися катів
і пут чужих.

Струмкам вклоняюся стрімливим,
коли холодні краплі п’ю
і синім поглядом мрійливим
любов в гарячім серці в'ю
синам твоїм.

Молода ялина

Слова Василя Баршая

Землі вклоняюсь, мати мила,
твоїй, Румуніє, землі!
Бо тут і дідова могила
стоїть у ранковій імлі
за путь твою.

да

кра-

Молода ялина
Лісова краса.
Тонка, як дівчина
Волосом руса.
Подаруй нам ти віттями
Бути довго зеленими
Молода ялина,
Лісова краса.

(Відповідь з 14 стор.)

я-

са.

1. У Норвегії та Японії вважається нормою
дарувати парну кількість квітів. Жителі цих
країн вважають, що непарній квітці самотньо.
А от непарні квіти несуть лише на цвинтар.
2. У Данії.
3. За давньою грецькою традицією, все що
сподобається гостю, гостинний хазяїн повинен
йому подарувати.
4. Хитати головою з боку в бік зовсім не
варто. Потрібно високо підняти брови і піднести голову догори.
5. Цифри «4». Китайською вона звучить
ідентично слову «помирати». Ось чому Ти не
знайдеш четвертого поверху навіть у 5-поверховому будинку.
6. Наприклад: німецькою – danke, японською – arigato, арабською – shukran, португальською – obrigado, іспанською – gracias.
7. Потрібно витягнути губи трубочкою у
потрібному напрямі.
8. Ризикуєш бути збитим велосипедистом.
9. Собор Паризької Богоматері у Парижі.
Собор Святого Павла у Лондоні. Берлінський
кафедральний собор у Берліні. Міланський
собор у Мілані. Собор Святого Петра у
Ватикані.
(Відповідь кросвордa з 14 стор.)
1. Допоможе.
6. Кінцями.
2. Горобець.
7. Відмір.
3. Плоди.
Ключове слово –
4. Словечко.
Молодці
5. Двері.
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Cтopiнки cклaлa tepeзa ШeНДPOю

Філія Союзу Українців Румунії Сатумарського повіту підтримує контакти з Україною

Сатумарська філія Союзу українців
Румунії (СуР) є однією із не дуже великих щодо кількості членів, бо переважно в цьому повіті проживають румуни
та угорці. Після перемоги демократичних сил над диктатурою, в м. Сату
Маре було створено філію Союзу, яку
очолив відомий громадський активіст
повіту п. Михайло Мачока. за період
своєї діяльності на рахунку Сатумарської філії СуР досить багато хороших
справ. завдяки ініціативі п. М. Мачоки в
цьому прикордонному місті було встановлено пам'ятник українському поету
т.Г. Шевченкові. останні 5 років філію
СуР в Сату Маре очолює пані люба
Горват, кандидат історичних наук, співробітник повітового музею.
– для нас, українців Румунії, – каже
вона, – дуже важливі контакти із Великою україною, бо досить значна частина жителів прикордонного регіону розмовляє на двох мовах – румунській та
українській. І багато із наших мешканців має родичів та друзів в україні. тож
через такі контакти ми налагоджуємо
зв’язки із родичами, що живуть по
інший бік державних кордонів. При
цьому маємо можливість спілкуватися
із громадськими та державними діячами цього регіону, впливати на проблемні місцеві питання та запозичати один
від одного хороші справи. Ми сприяли
підписанню угоди про партнерські стосунки між Виноградівською, хустською
райрадами україни та Сатумарським
повітом Румунії, а також сільськими
громадами хижа, Черна, Велятино –
тарна Маре, Микула. Представники
нашої організації,– продовжує вона, –
побували на фестивалях «Волоські
страви», «Чернянська начанка», «угочанська лоза», « Пинтя-фест». Крім
українців до складу делегації входять
політичні та громадські діячі Румунії,
депутати повіту та сільських громад. у
ході таких поїздок обмінюємося досвідом роботи. а вдома – розповідаємо
про життя на Великій україні. цим
самим відкриваємо україну для наших
громадян, бо вони хоч і проживають у
прикордонній зоні, та дуже мало
знають про ваш край.

Пані люба Горват працює науковим
співробітником повітового музею в м.
Сату Маре і вивчає матеріальну та
духовну культуру прикордонного регіону двох країн – Румунії та україни.
Необхідно відмітити, що за останні

ірина люба Горват

роки працівниками цього музею випущено декілька цікавих книг про традиційний костюм у національних прикордонних громадах, легенди та перекази,
а також про древні письмові рукописи
карпатського регіону…
– Після повалення диктатури Чаушеску, в Румунії настали демократичні
зміни. тут українська меншина на рівні
з іншими національностями дістала
можливість об’єднуватися у свої організації та відкривати освітні та культурні заклади для найрізноманітніших
потреб. звичайно, що через політику
тоталітаризму та закритості кордонів
багато українців у Румунії асимілювалися з місцевим населенням і призабули своєї мови та історії, але сьогодні
вони хочуть відродити призабуте. така
ж сама картина була притаманна і в
деяких румунських сім'ях на українсь-
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кій території. обраний шлях європейської орієнтації відкриває усі можливості для національних меншин будувати
європейську Румунію і разом з тим
берегти свої національні корені. Велику надію покладають у Союзі українців
Румунії на транскордонне співробітництво і відкриття нових пунктів перетину державних кордонів з україною. В
цьому плані дуже зацікавлені в закарпатській області і в Сатумарському
повіті. Всі в цьому регіоні чекають на
рішення київських та бухарестських
високих посадовців. але розв’язати це
питання на користь тих, хто проживає
тут, ніяк не можуть, але обіцяти – обіцяють. Нещодавно стало відомо, що
українська хижанська сільрада та
румунська примарія тарни Маре виграли міжнародний європейський грант на
реконструкцію та відновлення роботи
пропускного пункту на кордоні біля цих
сіл, роботу якого ще 2005 року було
тимчасово призупинено. Відновлення
його роботи з нетерпінням чекають всі
жителі прикордонної зони карпатського
регіону. Поглиблення контактів між
державними структурами та органами
місцевого самоврядування дасть можливість брати участь у найрізноманітніших європейських грантах та спільно
вирішувати питання техногенних небезпек.
тож європейські стандарти у взаємовідносинах двох дружніх наших народів одержать нові можливості. так вимагають теперішній час і життя. організації національних меншин та органи
місцевого самоврядування прикордонної зони в цих питаннях стають ініціаторами. етнічні українці, що проживають за кордоном, всіляко хочуть
підтримувати контакти з Великою україною і в цьому питанні мають багато
хороших справ. завдяки таким старанням, можливо, скоро вирішиться це
болюче питання із малою кількістю
пропускних пунктів на кордоні на
користь жителів прикордонних районів.

ВаСИль ІВаШКо, с. Черна
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